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CONVITE Nº 01/2014 
(Processo nº 02152.000027/2013-17) 

 
 
 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de CONVITE, do 
tipo TÉCNICA  E  PREÇO . A reunião de recebimento e abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”, 
“PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇOS” será realizada às 10:00 h ( dez horas), 
horário local, do dia  01 de setembro de 2014, na sede do Parque Nacional do Itatiaia – 
PNI/ICMBio, conforme objeto abaixo: 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem como objeto a outorga de PERMISSÃO DE USO por pessoa 
jurídica, a titulo precário, para explorar o serviço de Cafeteria no Centro de visitantes e serviço 
de lanchonete na Cantina do caminho do Lago Azul, ambas localizados no Parque Nacional do 
Itatiaia/ICMBio, conforme as especificações constantes do Anexo I desta Carta-Convite. 
 
1.2. Fazem parte desta Carta-Convite os seguintes anexos: 

1.1.1. Anexo I – Projeto Básico; 
1.1.2. Anexo II – Minuta do Termo de Permissão de Uso; 
1.1.3. Anexo III – Declaração de Vistoria; 
1.1.4. Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;  
1.1.5. Anexo V – Declaração de Uso Consentido; 
1.1.6. Anexo VI – Modelo de Plano de trabalho; 
1.1.7. Anexo VII – Modelo de Resultados Mensais. 

 
2. DOS REPRESENTANTES 
 
2.1. Poderão participar do certame empresas do ramo que se encontrem em situação de 
regularidade, cadastrados ou não, e atendam aos requisitos e exigências desta Carta-Convite. 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E DA HABILITAÇÃO 
 
3.1. Os licitantes poderão participar através de representantes indicados em procuração 
pública ou particular, com firma devidamente reconhecida em cartório, devendo constar, 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 



 

 
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9ª REGIÃO RIO DE JANEIRO 

Estrada Velha da Tijuca, 77 - Usina - CEP 20531-080 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel. (21) 2492-5407 / 2484-7802 – Email: uaaf.rj@icmbio.gov.br 

 

 

expressamente, os poderes do mandatário, inclusive poder para desistência de recursos. Caso 
o representante seja titular ou sócio da empresa, deverá apresentar documento que 
comprove sua capacidade. O instrumento de mandato deverá ser apresentado juntamente 
com a documentação exigida para a habilitação, na forma do item 4. 

 
3.2. Somente será admitido 01 (um) representante por empresa, o qual deverá apresentar à 
Comissão o competente documento de identificação. 

 
3.3. O participante sem poderes de representação, não terá legitimidade para defender os 
interesses da licitante, assinar atas e/ou fazer observações que eventualmente julgue 
necessárias, sendo-lhe facultado o acompanhamento das reuniões. 
 
 
4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Cédula de identidade do representante legal; 
 
4.2. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado; 
 
4.3. Certidão da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
4.4. Declaração expressa de que se sujeita a todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório; 
 
4.5. Declaração da empresa licitante sobre a inexistência de fato impeditivo para a 
habilitação; 
 
4.6. Declaração no sentido de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com os 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal; 
 
4.7. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados 
menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99); 
 
4.8. Declaração da licitante de que dispõe de todos os recursos materiais e humanos 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação; 
 
4.9. Declaração de vistoria, para as licitantes que visitaram os locais de prestação de serviços, 
conforme modelo constante do Anexo III deste Edital; 
      
        4.9.1 Sendo a vistoria facultativa ao licitante, caso não a faça, o mesmo assume ter total 
conhecimento dos locais e condições para prestação dos serviços objeto do presente convite; 
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4.10. As cópias dos documentos exigidos deverão ser autenticadas em cartório, ou pela 
Comissão de Licitação, mediante apresentação do original; 
 
4.11. Serão aceitos documentos expedidos via internet, representados por impressão original 
direta da tela do respectivo site, contendo o endereço eletrônico, vedada a apresentação de 
cópias reproduzidas por outros meios; 
 
4.12. Toda a documentação para a habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, 
com o título: 

 
  PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA - ICMBio 
  CONVITE Nº 01/2014 
  EMPRESA:       
  ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
 
5.  DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
5.1. A proposta técnica deverá ser elaborada tomando por base os dados constantes deste 
Edital e seus anexos, e apresentada sem qualquer referência a proposta de preços que será 
veiculado em outro envelope, devendo explicitar claramente os tópicos principais adiante 
descritos. 
 
5.2. A proposta deverá ser entregue à Comissão no dia, hora e local designado neste Edital, 
em envelope devidamente lacrado por cola ou outro método inviolável, rubricado no fecho e 
com a seguinte inscrição:  
       
                       PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA - ICMBio 
  CONVITE Nº 01/2014 
  EMPRESA:      

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA TÉCNICA) 
 
5.3. A proposta técnica deverá apresentar um plano de trabalho simplificado previsto para 
todo o período da permissão de uso, inclusive com a possibilidade de sua prorrogação, 
contendo os principais tópicos necessários para a implantação do empreendimento (modelo – 
anexo VI). 
 
5.4. O plano de trabalho deverá abordar obrigatoriamente para efeitos de julgamento os 
seguintes temas: 
 

5.4.1. Indicar qual é a experiência da empresa ou da equipe em atividades de preparação 
e venda de alimentos; 

5.4.2. Indicar a quantidade de funcionários que serão contratados; 
5.4.3. Especificar se haverá a disponibilidade de produtos orgânicos ou de baixa caloria no 

cardápio diário dos estabelecimentos permissionados, e quais serão seus preços; 
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5.4.4. Discriminar quais serão os produtos ofertados continuamente, além dos 
obrigatórios estipulados no projeto básico, e quais serão os preços adotados; 

5.4.5.  Indicar os idiomas em que o cardápio será redigido; 
5.4.6. Detalhar os mecanismos de gestão de resíduos sólidos produzidos nos 

estabelecimentos permissionados, tanto na preparação de alimentos, quanto 
durante o consumo dos produtos pelos clientes; 

5.4.7. Informar o regime de funcionamento do serviço de lanchonete no espaço da 
cantina do caminho do lago Azul;  
5.4.8.  Informar o procedimento de utilização da fossa sanitária da lanchonete; 
5.4.9. Descrever as estratégias de divulgação e publicidade do empreendimento, caso 

venham a ser utilizadas; 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. A proposta deverá ser entregue à Comissão no dia, hora e local designado neste Edital, em 
envelope devidamente lacrado por cola ou outro método inviolável, rubricado no fecho e com 
a seguinte inscrição:  
       
                             PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA - ICMBio 
        CONVITE Nº 01/2014 
        EMPRESA:      

   ENVELOPE Nº 03 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
 

6.2. A proposta deverá ser redigida, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, digitada 
em papel contendo o nome e endereço da empresa proponente, com data e assinatura por 
quem de direito; 

6.3. Na elaboração da proposta as concorrentes deverão apresentar preço unitário e global, 
em moeda corrente do país, expresso em algarismo e por extenso, nele incluídos todas as 
despesas relativas ao produto final, tais como tributos, salários, encargos sociais, contribuições 
fiscais, párafiscais e previdenciárias, seguros, etc. Fica o ICMBio excluído de qualquer tipo de 
participação ou solidariedade com instalação, materiais, embalagens, fretes, transporte, 
impostos, taxas, mão-de-obra, prêmios de seguro e de acidente de trabalho e emolumentos, 
decorrentes da obrigação assumida;  

6.4. O preço unitário será considerado exclusivamente para efeito de julgamento, não 
podendo sob nenhuma hipótese ser alegado para efeito de contratação por item. O preço 
global será considerado o somatório de todos os valores dos preços unitários dos produtos 
componentes do cardápio mínimo de lanches diários (anexo I – projeto básico) e servirá 
apenas para determinar o julgamento da proposta mais vantajosa. Os preços unitários, por sua 
vez, servirão de parâmetros para o limite máximo do preço dos produtos a serem 
comercializados nos estabelecimentos permissionados;  
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6.5. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data limite fixada para o seu recebimento; 
 
6.6. A planilha de preços dos gêneros que servirão como critério para o julgamento, 
especificando o preço unitário e o preço global, deverá ser apresentada conforme Anexo I 
(Projeto Básico). 
 
6.7. Baseado no quadro de preços do item 6.8, será desclassificada a proponente que 
apresentar preço global maior que R$ 67,55 (sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco 
centavos). 
 
6.8. Quadro de preços unitários dos produtos componentes do cardápio mínimo de lanches 
diários e de preços globais do conjunto desses produtos, pesquisados em empresas do 
mercado local do PNI/ICMBio(resultados obtidos em dezembro/2013 em estabelecimentos 
dos municípios de Itatiaia/RJ e Resende/RJ). 
 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE 

Empresa 
A 

Preço 
(R$) 

Empresa 
B  

Preço 
(R$) 

 Empresa 
C  

Preço 
(R$) 

 Empresa 
D 

 Preço 
(R$) 

Empresa 
E  

Preço 
(R$) 

1 Água de coco 300 ml  2,10  2,40   X   4,50  4,50  

2 
Bolo (fatia ou 
pedaço) 150 g 2,25  3,00  3,00   4,50   5,00  

3 Café (xícara) 75 ml 0,90   1,80   1,20   2,50   2,50  

4 
Chocolate Quente 
(xícara) 220 ml 2,00  3,00   3,00   7,80   3,20  

5 Chá (xícara) 220 ml 1,65  2,50   X   3,00  3,30  

6 Salgados 90g 2,30   3,00   3,20   4,50  4,50  

7 Doces  50g  1,50   2,00   2,50   X   4,00  

8 Refrigerante garrafa 600 ml 3,30  3,75   3,00   X   X  

9 Refrigerante lata 350 ml 2,50   3,00   3,50   3,50  4,00  

10 Misto quente 100g 2,65  5,00   3,50   3,90   8,90  

11 Sanduíche natural 200g  X   7,00   5,00   5,50   6,80  

12 Suco natural 300 ml  X   X   3,00   4,80   4,50  

13 Pão de queijo 50g 1,10   2,00   2,00   3,30  4,50  

14 Água mineral s/ gás 500 ml  1,50  2,00   2,00   2,50   3,20  

Total     23,75 40,45 34,90 50,30 58,90 

 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
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7.1. A pontuação máxima a ser atribuída à proposta técnica é de 30,00 (trinta) pontos, do 
seguinte modo: 
 
 

 REFERÊNCIA PONTOS 

Objetivo Qualidade do PLANO DE TRABALHO PARA OS ESTABELECIMENTOS 
OBJETO DA PERMISSÃO, apurada em função de sua compatibilidade 
com o presente Edital e seus elementos instrutores e do atendimento 
aos seguintes itens: 

30,00 

 a. Experiência da empresa ou da equipe em atividades de preparação e venda de 
alimentos 

 até 24 meses 1,00 

 entre 25 e 60 meses 2,00 

Mais de 60 meses 3,00 

b. Número de empregos gerados 

2 2,00 

3 3,00 

Mais de 3 4,00 

c. Disponibilidade de produtos orgânicos ou de baixa caloria. 

sim 2,00 

d. Número de produtos ofertados continuamente, além dos obrigatórios 
estipulados no projeto básico. 

Até 5 1,00 

Entre 6 e 10 2,00 

Mais de 10 3,00 

e. Opções de idioma em que o cardápio será redigido, além de português. 

Inglês 1,00 

Terceiro idioma 2,00 

f. Mecanismos de gestão de resíduos sólidos. 

Previsão de executar 1-triagem e encaminhamento para reciclagem ou 
2-reutilização ou 3-redução de resíduos sólidos. 

3,00 

h. Funcionamento do serviço de lanchonete 

Funcionar em todos os finais de semana e feriados prolongados 3,00 

Funcionar em outros períodos, além de finais de semana e feriados 4,00 

g. Sistemática de utilização da fossa sanitária da lanchonete 

Readequação da fossa sanitária existente 4,00 

Implantação de sistema de reator híbrido 5,00 

i. Metodologia de divulgação e publicidade do empreendimento. 

Abrangência local 1,00 
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Abrangência regional 2,00 

Abrangência nacional 3,00 

+ 1 ponto para métodos menos poluentes  

 
7.2. Será desclassificada a proponente que, pelo simples somatório dos pontos obtidos 
segundo os critérios definidos no item anterior, não atingir nota técnica mínima de 15,00 
(quinze) pontos. 
 
7.3. As propostas que obtiverem a nota técnica 15,00 (quinze) pontos ou maior serão 
consideradas classificadas, habilitando a concorrente ser julgada quanto a proposta de preços. 
 
8. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS 
 
8.1. No dia, hora e local indicados neste Convite, na presença dos licitantes e demais 
interessados ao ato público, a Comissão receberá e abrirá os envelopes, os quais deverão estar 
devidamente lacrados, com os documentos exigidos para a Representação Legal e Habilitação 
(Envelope nº 1), a Proposta Técnica (Envelope nº 2) e a Proposta de Preços (Envelope nº 3), 
devidamente acondicionados em envelopes separados. A sessão de abertura do certame será 
realizada independentemente de os licitantes atenderem ou não ao horário no instrumento 
editalício; 
 
8.2. Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes fora do prazo estabelecido neste 
Convite e nem documentos fora de envelopes. 
 
8.3. Cada envelope deverá conter o número do presente convite e a palavra DOCUMENTAÇÃO 
ou PROPOSTA, conforme o caso; 
 
8.4. A Comissão abrirá, em primeiro lugar, o envelope relativo à representação legal e 
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 
rubricarão cada documento. Serão inabilitados os proponentes cuja documentação não 
satisfizer às exigências deste instrumento convocatório, cabendo recursos, na forma da lei;  
 
8.5. A Comissão poderá suspender a sessão, sempre que julgue necessário, para analisar os 
documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações 
prestadas. Nesta hipótese, os documentos e os envelopes, inclusive aqueles eventualmente 
ainda não abertos, permanecerão em poder da Comissão, devidamente rubricados pelos 
participantes presentes e pelos membros da Comissão, ficando sob sua guarda para abertura 
em outra sessão, a ser indicada na Ata da reunião; 
 
8.6. Aos concorrentes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as 
respectivas propostas, quando houver renúncia pelos participantes ao direito de recorrer, ou 
no caso de interposição de recursos, após a sua denegação, se esta for a decisão. Caso os 
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licitantes inabilitados não venham a receber seus envelopes, no prazo de 30 (trinta) dias, estes 
serão inutilizados pela Comissão; 
 
8.7. Encerrada a fase de habilitação e desde que não exista qualquer impugnação ou recurso 
pendente de julgamento, bem como se todos os licitantes habilitados presentes manifestarem 
desistência, expressamente, através da assinatura do respectivo Termo de Renúncia, no 
sentido de interpor recurso, a Comissão abrirá os envelopes contendo as propostas técnicas 
dos licitantes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Convite; 
 
8.8. Abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, alterações, retificações, 
adendos sobre o seu conteúdo ou sobre os documentos em geral, ou alterações nas condições 
estabelecidas; 
 
8.9. Serão consideradas aceitas e classificadas as propostas técnicas que obtiverem a 
pontuação mínima exigida neste Edital, de acordo com os critérios antes consignados; 
 
8.10. Aos concorrentes desclassificados serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as 
respectivas propostas de preços, quando houver renúncia pelos participantes ao direito de 
recorrer, ou no caso de interposição de recursos, após a sua denegação, se esta for a decisão. 
Caso os licitantes desclassificados não venham a receber seus envelopes no prazo de 30 
(trinta) dias, estes serão inutilizados pela Comissão; 
 
8.11. Encerrada a fase de classificação das propostas técnicas e desde que não exista qualquer 
impugnação ou recurso pendente de julgamento, bem como se todos os licitantes habilitados 
presentes manifestarem desistência, expressamente, através da assinatura do respectivo 
Termo de Renúncia, no sentido de interpor recurso, a Comissão abrirá os envelopes contendo 
as propostas de preços dos licitantes classificados, procedendo ao respectivo julgamento de 
acordo com os critérios estabelecidos neste Convite; 
 
8.12. Abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, ofertas de redução, 
retificações de preços, adendos sobre o seu conteúdo ou sobre os documentos em geral, ou 
alterações nas condições estabelecidas; 
 
8.13. Poderá a Comissão, no interesse da Administração e a seu critério, relevar omissões 
puramente formais, desde que: 
 
- Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 
- Possam ser sanadas no prazo que vier a ser fixado pela Comissão; 
 
8.14. As propostas que não atenderem às exigências deste convite, bem como as que 
apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, incompatíveis com os preços de mercado, 
ou maior do que o preço global máximo admitido, expresso no projeto básico, serão 
desclassificadas; 
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8.15. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 
primeiros. No caso de divergência entre o valor global numérico e o valor expresso por 
extenso, prevalecerá este último; 
 
8.16. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados, sendo 
considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço global, atendidas as 
exigências e as especificações constantes desta Carta-Convite e seus anexos; 
 
8.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será considerada vencedora a 
proposta de maior nota técnica; 
 
8.18. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste 
instrumento convocatório, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 81, 86 e 
87 da Lei nº 8.666/93; 
 
8.19. Se todos os concorrentes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 
Comissão poderá conceder um prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de novas 
propostas, sanadas as causas de desclassificação; 
 
8.20. Da sessão, ou sessões, para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e 
das propostas, será lavrada Ata circunstanciada que mencionará todos os licitantes, as 
reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao julgamento 
desta licitação; 
 
8.21. O não comparecimento do representante do licitante aos atos de abertura e julgamento, 
ou o seu comparecimento sem o devido credenciamento, implicará na aceitação das decisões 
da Comissão; 
 
8.22. Tratamento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Art. 42 a 45 da Lei 
Complementar nº 123/06 c/c Decreto Federal nº 6.204/2007): 
 

8.22.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 
condição para participação na licitação; 
 

8.22.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 

8.22.2.1 Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a 
documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
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vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

8.22.2.2 A prorrogação do item 8.22.2.1 será sempre concedida quando 
requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação, 
devidamente justificada; 

8.22.2.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 
8.22.2.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ICMBio 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação; 

 
8.22.3. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte; 
 

8.22.3.1 O intervalo percentual estabelecido no item anterior será de até 
10% (dez por cento) superior ao melhor preço; 

8.22.3.2 O disposto no item 8.22.3 somente se aplicará quando a melhor 
oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

8.22.3.3 A preferência de que trata o item 8.22.3 será concedida da 
seguinte forma: 
 

8.22.3.3.1  Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu 
favor; 

8.22.3.3.2  Na hipótese da não contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, com base no item 8.22.3.3.1, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; e  

8.22.3.3.3  No caso de equivalência dos valores apresentados 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta;  
 

8.22.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.22, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 
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8.22.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação; 
 

8.23. Divulgado o resultado e transcorrido o prazo recursal ou decididos os recursos 
eventualmente interpostos, o processo será submetido à apreciação do Chefe da UAAF-09-RJ, 
para fins de homologação e adjudicação ao licitante cuja proposta for considerada vencedora.  
 
9. DA VISITA E DA VISTORIA 
 
9.1. Os interessados em participar da Licitação poderão agendar visita à área a ser objeto da 
permissão de uso, através do telefone (24) 3352-1292 / 6894 / 2288, das 08:00 até as 17:00 h, 
antes da data fixada para a sessão de abertura do referido certame licitatório. 
 
9.2. Os pontos de dúvida serão esclarecidos por ocasião da visita, na qual o representante do 
interessado receberá um Termo de Vistoria (Anexo II), comprovando o seu conhecimento 
sobre a área a ser permitida, assim como a sua estrutura, para instalação do serviço de 
Cafeteria no Centro de visitantes e a exploração do serviço de lanchonete na Cantina do 
caminho do Lago Azul. 
 
9.3. Será inabilitado o licitante que não apresentar, no Envelope nº 1 (a ser composto com os 
documentos exigidos para a habilitação), o mencionado Termo de Vistoria, assinado pelo seu 
representante. 
 

9.3.1. Fica ressalvada, porém, a situação do licitante que, deixando de apresentar o Termo 
de Vistoria, forneça declaração formal, assinada pelo seu representante, sob as 
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza da permissão de uso, assumindo total responsabilidade por esse fato 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
avenças técnicas ou financeiras.  

 
10. DO TERMO DE PERMISSÃO 
 
10.1. A concorrente vencedora será convocada para assinar o Termo de Permissão de Uso no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar de sua convocação, sob pena de perder o direito 
à contratação, sem prejuízo das penalidades legais; 
 
10.2 É facultado ao ICMBio, quando o convocado não assinar o Termo de Permissão de Uso no 
prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) 
classificado, inclusive quanto aos preços. 
 
11. DA VIGÊNCIA, DO REAJUSTE E RESCISÃO 
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11.1. A presente Permissão de Uso terá prazo de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura 
do respectivo termo, podendo ser prorrogada por igual período ou revogada unilateralmente, 
a qualquer tempo, pelo Permitente.  
 

11.1.1.  Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prorrogação da permissão fora do 
prazo máximo estabelecido nessa licitação. 
 

11.2. A permissão poderá ser rescindida a qualquer tempo quando havendo as razões de 
interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pelo 
Permitente que notificará a permissionária sem prejuízo para Administração. O Permissionário 
terá o prazo de 30(trinta) dias improrrogáveis para desocupação do imóvel, a contar de sua 
notificação. 
         11.2.1 A presente permissão será rescindida se o faturamento acumulado anual do 
permissionário atingir o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), sendo obrigatória a 
realização de nova licitação; 
 
11.3. Poderá também haver revogação proposta pelo Permissionário, com no mínimo 60 
(trinta) dias de antecedência, desde que devidamente justificado e aceito pelo Permitente; 
 
11.4. Os valores inicialmente propostos deverão ser reajustados após o período de um ano de 
vigência do contrato pelo IPCA / IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo; ou a qualquer 
tempo, desde que o permissionário comprove aumento de custos por fatos supervenientes, 
devidamente aprovado pelo permitente; 
 
11.5. Fica o permitente autorizado a estabelecer a interrupção temporária das atividades da 
permissionária por motivos de força maior. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento pelos serviços consumidos será feito à licitante vencedora diretamente 
pelos usuários do PNI/ICMBio, não tendo este qualquer responsabilidade pelo citado 
pagamento. 
  
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1. Dos atos praticados no processamento desta licitação caberão recursos no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da divulgação do ato recorrido; 
 
13.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão, por 
intermédio desta Comissão, que poderá reconsiderar sua decisão; 
 
13.3. Interposto o recurso, dele será dada ciência, por escrito, às demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PERMISSIONÁRIO 
 
14.1. As obrigações e responsabilidades do Permissionário são aquelas previstas na minuta do 
Termo de Permissão de Uso, anexo II do Edital. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Permissão de Uso, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
 
15.2. O descumprimento das obrigações e demais condições da licitação sujeitará a licitante às 
sanções previstas nos artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93; 
 
15.3. Fica garantida a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato; 
 
15.4. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito e força maior, ou na ausência de culpa da licitante, devidamente comprovadas perante 
a Administração. 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. O acompanhamento da fiel execução do objeto do Termo de Permissão de Uso será feito 
pelo Fiscal de Contratos do PNI/ICMBio, ao qual caberá a supervisão, orientação e fiscalização 
dos serviços fornecidos; 
  
16.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Permissionário, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos; 
 
16.3. O Permitente se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os procedimentos de 
trabalho apresentados pelo permissionário, se em desacordo com o Termo de Permissão de 
Uso; 
 
16.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerente ao objeto do Termo de Permissão de Uso 
deverão ser prontamente atendidas pelo Permissionário sem ônus para o Permitente. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. A participação nesta Carta-Convite implicará aceitação integral e irretratável de suas 
normas, das especificações técnicas, planilhas e projeto executivo, bem como na observância 
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dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso, 
sujeitando-se o licitante em caso de seu descumprimento às sanções previstas em lei; 
 
17.2. Fica assegurado ao ICMBio, o direito de: 
 

17.2.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando 
conhecimento aos interessados; 

 
17.2.2. Revogar, total ou parcialmente a presente licitação por interesse público e 

anulá-la, por ilegalidade, de ofício, ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do artigo 49, da Lei nº 8.666/93; 

 
17.2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o dia do vencimento; 
 
17.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes neste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, 
subseqüente aos ora fixados; 
 
17.4. É facultada à Comissão de licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta; 
 
17.5. A inabilitação da licitante importará na preclusão do seu direito de participar das fases 
subseqüentes; 
 
17.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante o ICMBio, a licitante que 
não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 
propostas, apontando falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso; 
   
17.7. O Permissionário deverá providenciar a instalação de padrão de energia elétrica em sua 
titularidade para a Cafeteria e Lanchonete no prazo de 30(trinta) dias após a assinatura do 
contrato;  
 
17.8. O horário de funcionamento dos estabelecimentos permissionados será das 08 às 17 
horas, ou em outros, desde que autorizados pelo Chefe do PNI/ICMBio, todos os dias da 
semana, exceto as segundas-feiras, desde que não seja feriado.  
 
17.9. O PNI/ICMBio fica isento de qualquer responsabilidade sobre prejuízos causados a 
terceiros em decorrência das atividades executadas pelo permissionário ou seus prepostos.  
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17.10. O permissinário se responsabiliza por qualquer tipo de dano que suas atividades 
venham causar às estruturas do PNI/ICMBio, devendo comunicá-las imediatamente ao Fiscal 
de contratos do PNI/ICMBio e saná-las conforme orientações recebidas. 
 
17.11. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a este Convite serão prestados 
pela Comissão de Licitação, na sede do PNI/ICMBio, BR-485 – Km 8,5 – Itatiaia/RJ, no horário 
das 08 às 17 horas, onde serão fornecidos aos interessados cópias deste Edital ou pelo 
Telefone (24) 3352-1292 / 6894 / 2288; 
 
17.12. É vedada à PERMISSIONÁRIA a subcontratação com terceiros, ou a transferência a 
outros, mesmo que informal, da permissão de uso concedida. 
 
17.13. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame fica estabelecido o foro da 
Comarca e Cidade da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
 
                                     Itatiaia (RJ),     de                       de 2014. 

 
 

 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 
1. OBJETO: Outorga de permissão de uso, a título precário, para explorar os serviços de 
Cafeteria no Centro de visitantes e lanchonete na Cantina do Caminho do Lago Azul, ambas 
localizados no Parque Nacional do Itatiaia - PNI/ICMBio. 
 
2. OBJETIVO: Propiciar aos usuários do PNI/ICMBio a aquisição de alimentação de boa 
qualidade e a preços acessíveis. 
 
3. ESPAÇO FÍSICO:  
 
Cafeteria - Área de 128 m² (cento e vinte e oito metros quadrados), situada no 1º piso do 
Centro de visitantes do PNI/ICMBio, abrigando em seu espaço físico: área de serviços medindo 
18 m² (dezoito metros quadrados) contando com 06 (seis) pequenos balcões de mármore, 
01(uma) pia de mármore com cuba de inox, 01(uma) dispensa e banheiro com pia, vaso 
sanitário e chuveiro; área de atendimento medindo 17 m² (dezessete metros quadrados); e 
sala de mapas medindo 93 m² (noventa e três metros quadrados) contando com 06 (seis) 
mesas de madeira estilo rústico e 24 (vinte e quatro) banquetas de madeira estilo rústico e 
banheiros masculino e feminino.      
 
Lanchonete – edificação com área de 72 m² (setenta e dois metros quadrados), situada no 
Caminho do lago Azul no PNI/ICMBio, nas proximidades do Centro de Visitantes, contendo em 
seu espaço físico 01 (uma) área de atendimento com balcões de alvenaria, 01 (uma) dispensa, 
01(uma) cozinha com 02 (dois) balcões de granito e 01 (uma) pia de inox com duas cubas, 
banheiros masculino e feminino; além de espaço externo incluindo jardim com área de 545,00 
m² (quinhentos e quarenta e cinco metros quadrados) e  piso em concreto com área de 26,00 
m² (vinte e seis metros quadrados) para instalação de mesas e cadeiras. Nos fundos da 
lanchonete existe 01 (um) tanque de lavar- roupas e um abrigo de alvenaria para botijão de 
gás.  
 
4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de 08 às 17 horas todos os dias da semana para a 
Cafeteria, exceto as segundas – feiras, desde que não seja feriado. No serviço de lanchonete 
na Cantina do caminho do Lago Azul, o horário de funcionamento é facultativo nos dias úteis, 
sendo o mesmo da Cafeteria nos finais de semana e feriados. 
 
5. CLIENTELA POTENCIAL: servidores, moradores e visitantes (média anual de 75.000 pessoas) 
do PNI/ICMBio. 
 
6. CARDÁPIO MÍNIMO DE LANCHES DIÁRIOS: 
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6.1. Os produtos de venda obrigatória na cafeteria e que devem ser considerados pelos 
concorrentes quando da apresentação de preços, cujas cotações servirão como critério para 
definir a permissionária vencedora são: 
 

ITEM GÊNEROS 

 

UNID. 

01 
Água de coco (copo/caixinha/garrafa/fruta) 

300 ml 

02 Bolo (fatia ou pedaço) 150 g 
03 Café (xícara) 75 ml 
04 Chocolate quente(xícara) 220 ml 
05 Chá(xícara) 220 ml 
06 Salgados (Empada, Esfiha, Coxinha, quibe, joelho, p.ex.) 90 g 
7 Doces (brigadeiro, bomba, sonho, trufas, bombom, p.ex.) 50 g 
8 Refrigerante (garrafa) 290 ml 
9 Refrigerante em lata 350 ml 
10 Misto quente (Sanduíche quente composto por 2 fatias de pão 

Francês ou pão de forma recheado com fatias de presunto e 
mussarela) 

100 g 

11 Sanduíche natural (opções variadas) 200 g 
12 Suco natural (polpa ou fruta – sabores variados) 300 ml 
13 Pão de queijo (unidade) 50 g 
14 Água mineral sem gás 500 ml 

 
6.2.Durante a execução do contrato, a permissionária poderá ofertar outros tipos de produtos, 
além dos previstos, desde que autorizado pelo permitente. 
 
7. Preços dos produtos 
 
7.1.  Os concorrentes deverão apresentar relação de preços unitários para todos os produtos 
obrigatórios relacionados no quadro do item 6.1, sendo que tal preço deve ser menor que o 
preço máximo admitido por produto, relacionado no quadro do item 7.2. 
 
7.2. Quadro de levantamento de preços dos produtos obrigatórios a serem oferecidos pelo 
permissionário. A pesquisa foi realizada em dezembro de 2013 em cinco estabelecimentos 
comerciais nos municípios de Resende/RJ e Itatiaia/RJ. Desta tabela consta o preço máximo 
admitido por produto, baseado no maior preço do produto encontrado nesta pesquisa. (*) 
produto não comercializado pela empresa consultada. 
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Item Produto 
Quantidad

e 

Empresas 
Preço máximo 
admitido por 

produto  A   B   C   D   E  

1 
Água de 

coco caixinha 
 R$          

2,10  
 R$          

2,40   * 
 R$          

4,50  
 R$          

4,50  
R$          4,50 

2 
Bolo (fatia 
ou pedaço) 150 g 

 R$          
2,25  

 R$          
3,00  

 R$          
3,00  

 R$          
4,50  

R$ 
5,00 

R$          5,00 

3 Café 75ml 
 R$          

0,90  
 R$          

1,80  
 R$          

1,20  
 R$          

2,50  
 R$          

2,50  
R$          2,50 

4 
Chocolate 

Quente 220ml 
 R$          

2,00  
 R$          

3,00  
 R$          

3,00  
 R$          

7,80  
 R$          

3,20  
R$          7,80 

5 Chá 220ml 
 R$          

1,65  
 R$          

2,50   * 
 R$          

3,00  
 R$          

3,30  
R$          3,30 

6 Salgados 90g 
 R$          

2,30  
 R$          

3,00  
 R$          

3,20  
 R$          

4,50  
 R$          

4,50  
R$          4,50 

7 Doces 50g 
 R$          

1,50  
 R$          

2,00  
 R$          

2,50   * 
 R$          

4,00  
R$          4,00 

8 
Refrigerante 

garrafa 600ml 
 R$          

3,30  
R$ 

3,75 
 R$          

3,00   *   *  
R$          3,75 

9 
Refrigerante 

lata 350ml 
 R$          

2,50  
 R$          

3,00  
 R$          

3,50  
 R$          

3,50  
 R$          

4,00  
R$          4,00 

10 
Misto 

quente 100g 
 R$          

2,65  
 R$          

5,00  
 R$          

3,50  
 R$          

3,90  
 R$          

8,90  
R$          8,90 

11 
Sanduíche 

natural 200g  * 
 R$          

7,00  
 R$          

5,00  
 R$          

5,50  
 R$          

6,80  
R$          6,80 

12 Suco natural 300ml  *  * 
 R$          

3,00  
 R$          

4,80  
 R$          

4,50  
R$          4,80 

13 
Pão de 
queijo 50g 

 R$          
1,10  

 R$          
2,00  

 R$          
2,00  

 R$          
3,30  

 R$          
4,50  

R$          4,50 

14 

Água 
mineral s/ 

gás 500ML 
 R$          

1,50  
 R$          

2,00  
 R$          

2,00  
 R$          

2,50  
R$          

3,20  

R$          3,20 

Total 
 

PREÇO GLOBAL MÁXIMO ADMITIDO R$ 67,55 

 
7.2. O preço do cardápio deverá ser mantido por todo o período da permissão, ficando os 
pedidos de reajustes condicionados à apresentação das planilhas de custos demonstrando 
analiticamente o aumento dos custos, caso haja prorrogação da permissão. 
 
7.3.Será desclassificado o concorrente que:1) deixar de apresentar cotação a qualquer um dos 
itens obrigatórios constantes do quadro 6.1.; 2) apresentar cotação maior que o preço máximo 
admitido para qualquer um dos produtos obrigatórios, conforme quadro do item 7.2. ou 3) 
Apresentar preço global maior que o preço global máximo admitido, conforme item 7.4. 
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7.4. Baseado nos valores apresentados no quadro do item 7.2, o preço global máximo 
admitido será de R$ 67,55 (sessenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). 
 
7.5. Vencerá o processo licitatório o concorrente que apresentar o menor preço global dos 
itens obrigatórios, entendido por preço global o somatório dos preços unitários destes itens. 
 
8. EQUIPAMENTOS  
 
8.1. A permissionária deverá constituir a estrutura de funcionamento da cafeteria e 
lanchonete, minimamente com os equipamentos necessários ao perfeito funcionamento 
destes estabelecimentos para o atendimento as exigências deste documento, devendo estar 
em perfeitas condições de uso e segurança, de acordo com as normas técnicas exigidas pela 
legislação pertinente ao caso. 
 
9. CONTRAPARTIDA 
 
9.1. A Permissionária deverá reverter mensalmente ao PNI/ICMBio 5%(cinco por cento) de seu 
faturamento bruto em material de construção básico e elétricos para manutenção do Centro 
de visitante e outras estruturas abertas ao uso público e/ou em impressão de folhetos 
destinados ao público usuário do PNI, em ambos os casos, conforme orientações do 
permitente e comprovada a aquisição nos valores exigidos por meio de nota fiscal, até o 
último dia útil do mês subsequente ao mês do faturamento; 
 
10. OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA  
 
10.1.  Em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato a permissionária deverá instalar o 
ECF – Emissor de Cupom Fiscal de acordo com normatização da Secretaria de Fazenda do 
Estado do Rio de Janeiro; 
 
10.2. Em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato a permissionária deverá 
providenciar as suas custas a instalação de padrão de energia elétrica para a cafeteria e para a 
lanchonete em nome de sua empresa, com objetivo de mensuração e pagamento do consumo 
total de energia elétrica do empreendimento; 
 
10.3. Apresentar empregados plenamente capacitados para a prestação dos serviços 
permissionados; 
 
10.4. Os funcionários destinados pela Permissionária ao desenvolvimento dos trabalhos são de 
sua inteira responsabilidade, inclusive no que tange a salários, encargos sociais e trabalhistas, 
acidentes de trabalho, etc; 
 
10.5 Na contratação de funcionários deverá ser apresentada ao fiscal do contrato a CTPS 
devidamente registrada no primeiro dia de trabalho do mesmo; 
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10.6. Designar preposto para representar a Permissionária nos assuntos pertinentes ao 
funcionamento das atividades na data de assinatura do contrato; 
 
10.7. Manter as instalações no padrão de limpeza e higiene exigidos pela Vigilância Sanitária; 
 
10.8. Responsabilizar-se pelos serviços de assistência técnica necessários ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos utilizados, sem ônus para o Permitente; 
 
10.9. Afixar em local visível tabela de preços dos itens oferecidos; 
 
10.10. Fornecer produtos em conformidade com as exigências da legislação sanitária; 
 
10.11. Adquirir, por conta e risco, o gás de cozinha, responsabilizando-se inclusive pelo 
transporte e danos porventura causados pelo uso e transporte inadequados; 
 
10.12. Acrescentar equipamentos (cuja instalação deverá ser previamente autorizada pelo 
PNI/ICMBio), materiais e utensílios tais como refrigeradores, liquidificadores, batedeiras, 
talheres, louças, guardanapos e outros necessários ao bom funcionamento dos 
estabelecimentos, cuja guarda e manutenção será de inteira responsabilidade da 
Permissionária; 
 
10.13. Responsabilizar-se pelos seus créditos em relação aos usuários dos estabelecimentos, 
não cabendo quaisquer reclamações ao PNI/ICMBio em caso de compromisso não cumprido 
pelo usuário, mesmo que servidor do ICMBio; 
 
10.14. Responsabilizar-se por qualquer tipo de dano ou prejuízo que tenha sido causado às 
instalações do PNI/ICMBio devido às atividades realizadas pelo permissionário, que deverá ser 
prontamente relatado ao fiscal do contrato do PNI/ICMBio e sanado segundo as orientações 
recebidas; 
 
10.15. Manter a Cafeteria em funcionamento no período das 8 às 17 horas todos os dias da 
semana, exceto as segundas-feiras, desde que não seja feriado ou haja ocorrência de eventos 
programados pela permitente; devidamente comunicados com antecedência de 03(três) dias; 
o mesmo horário deverá ser mantido para a Lanchonete nos finais de semana e feriados; 
 
10.16. Manter a disposição dos clientes todos os produtos relacionados no item 6 deste 
documento, durante o período de funcionamento dos estabelecimentos permissionados; 
 
10.17. Manter a limpeza, higiene, organização e manutenção de toda a área disponibilizada ao 
permissionário para utilização da cafeteria, incluindo a sala de mapas e banheiros do piso 
inferior do Centro de Visitantes, com a utilização de métodos de baixo impacto e materiais 
biodegradáveis; 
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10.18.  Manter a limpeza, higiene, organização e manutenção de toda a área disponibilizada ao 
permissionário para utilização da lanchonete, incluindo a área externa com piso em concreto, 
fossa sanitária e jardim, com a utilização de métodos de baixo impacto e materiais 
biodegradáveis; 
 
10.19. Manter o lixo acondicionado em recipientes fechados, na área externa dos 
estabelecimentos permissionados, durante todo o seu período de funcionamento, 
encaminhando-o ao final do expediente a locais apropriados fora do PNI/ICMBio; 
 
10.20.  Evitar o uso de materiais descartáveis; 
 
10.21. Disponibilizar uniformes aos seus funcionários para execução dos trabalhos necessários, 
exigindo boa aparência e higiene dos mesmos; 
 
10.22. Permitir aos demais usuários do PNI/ICMBio o uso da sala de mapas 
concomitantemente aos clientes da cafeteria; 
 
10.23. Disponibilizar até o quinto dia útil de cada mês, relatório sobre receitas e despesas 
relativas às atividades da cafeteria e lanchonete, referente ao mês anterior (formulário anexo 
VII); 
 
10.24. Disponibilizar ao fiscal de contrato os comprovantes de pagamento das obrigações 
sociais de seus funcionários mensalmente; 
 
10.25. Instalar todos os equipamentos e mecanismos de segurança exigidos pela legislação em 
vigor, em especial os relativos à prevenção e combate a incêndios, em consonância com 
projetos aprovados pelo PNI/ICMBio; 
 
10.26. Apoiar a execução de um sistema de avaliação junto aos clientes sobre os serviços 
prestados pela permissionária; 
 
10.27 Disponibilizar caixa de sugestões, críticas e elogios nos ambientes permissionados, com 
abertura exclusiva pelo permitente, com papel e canetas de fácil acesso; 
 
10.28. Praticar preços compatíveis com os valores de mercado local para os demais produtos 
não previsto no item 6 deste documento; 
 
10.29. Acordar previamente com a administração do PNI/ICMBio os dias e horários em que os 
fornecedores realizarão a entrega de mercadorias, que não deverão ocorrer aos finais de 
semana e feriados prolongados; 
 
10.30. O Permissionário somente poderá iniciar a comercialização de produtos na Cafeteria e 
na Lanchonete após vistoria realizada pelo fiscal do contrato e a emissão de Ordem de Serviço 
pelo PNI/ICMBio. 
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11. PROIBIÇÕES À PERMISSIONÁRIA 
 
11.1. Comercializar bebidas alcoólicas, cigarros, remédios e chicletes nas dependências da 
lanchonete e cafeteria; 
 
11.2. Repassar a terceiros a permissão do direito de uso da cafeteria e/ou lanchonete; 
 
11.3. Realizar frituras na área da cafeteria; 
 
11.4. Utilizar ou permitir a utilização de qualquer tipo de equipamento de som nas áreas 
permissionadas. 
 
12. OBRIGAÇÕES DO PNI/ICMBio 
 
12.1. Permitir o livre acesso dos empregados da permissionária ao PNI/ICMBio, devidamente 
identificados, desde que seja em horários de funcionamento normal (se necessário acesso em 
outros horários, deverá ser solicitada autorização à Administração do PNI/ICMBio); 

12.2. Colocar à disposição da Permissionária o espaço físico destinado à instalação da cafeteria 
e lanchonete, no Centro de visitantes e na Cantina do caminho Lago Azul, respectivamente, no 
PNI/ICMBio; 

12.3. Fiscalizar a prestação dos serviços, através do fiscal de contratos do PNI/ICMBio; 

12.4. O permitente não se responsabilizará pelos prejuízos que possam advir à Permissionária, 
pelo não fornecimento de água e/ou energia elétrica, seja em razão de defeitos em sua 
instalação hidráulica ou nos casos de suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica, 
mesmo que esse fato ocorra em virtude de falhas no seu sistema elétrico, ou da suspensão 
desse fornecimento pela Empresa Concessionária; 

12.5 Apoiar a divulgação e publicidade das atividades da cafeteria e lanchonete;  

12.6. Autorizar o uso pela permissionária das mesas e cadeiras presentes na sala de mapas da 
cafeteria; 

12.7. Realizar a vistoria inicial quando demandado pelo Permissionário e emitir a Ordem de 
Serviço para início das operações da Cafeteria e da Lanchonete. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O contrato entre as partes deverá ter vigência de 12 meses, prorrogável por igual 
período, não podendo ultrapassar 24(vinte e quatro) meses; 

13.2. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes do contrato entre as partes fica 
estabelecido o foro da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro. 
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13.3. Para esclarecimentos de dúvidas ou demais informações os interessados podem fazer 
contato com o PNI/ICMBio pelos seguintes canais de comunicação: 

Parque Nacional do Itatiaia – Estrada do Parque Nacional (BR-485) Km 8,5 

Caixa Postal 83.657 – CEP 27580-970 – Itatiaia/RJ 

Telefones: (24) 3352-1292 / 2288 / 6894 

Endereço eletrônico: parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br 

mailto:parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br
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ANEXO II 
 

 MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO  
 

 
Termo de Permissão nº 01/2014 
Processo nº 02152.000027/2013-17 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE ENTRE SI FAZEM, O 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE – ICMBio, E A EMPRESA 
_______________________________________________.  

 

 
O INSTITUTO CHICO MENDES DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio, Autarquia 
Federal, em regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei nº. 
11.156 de 28 de agosto de 2007, publicada no Diário Oficial da União, edição extra, na mesma 
data, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.829.974/0001-94, com sede à com sede com sede na 
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo Setor Sudoeste, CEP 70.670-350, Brasília 
– DF, e jurisdição em todo território Nacional, por intermédio da UNIDADE AVANÇADA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RIO DE JANEIRO, com sede na Estrada Velha da Tijuca, 77 – 
Usina, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 08.829.974/0025-61, neste ato 
representado pelo seu Chefe Sr. LUIZ EUGÊNIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, 
divorciado, residente, domiciliado no Rio de Janeiro, portador da identidade nº 4097 CRE/MG 
e do CPF nº 488.259.486-20, conforme Portaria nº 427 de 27/07/2011, no uso das atribuições 
que lhe confere a Portaria ICMBio nº. 138/2010, de 30/03/2010, publicada no Diário Oficial da 
União de 31/03/2010, neste ato denominado simplesmente PERMITENTE e, de outro, a 
empresa ..................., sediada à  ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ................. neste ato 
representada pelo(a) Senhor(a) ................................., RG nº ..................., CPF ................., 
 residente à ......................, CEP ..................., adiante designada simplesmente 
PERMISSIONÁRIA,  têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente 
instrumento, TERMO DE PERMISSÃO DE USO, sujeitando-se os contratantes aos ditames da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e às condições previstas no 
Edital da Carta-Convite Nº 01/2014, Processo Administrativo Nº 02152.000027/2013-17 e que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

 

1. DO OBJETO 

1.1.  O objeto do presente instrumento é a outorga de Permissão de Uso, a titulo precário, 
para explorar os serviços de cafeteria e lanchonete, nas áreas destinadas ao funcionamento 
das mesmas, no Centro de visitantes e na Cantina do caminho do Lago Azul, respectivamente, 
ambos localizados no Parque Nacional do Itatiaia – PNI/ICMBio, para o fim exclusivo de 
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preparo e/ou fornecimento de produtos alimentícios aos usuários do PNI/ICMBio, no curso do 
seu horário normal de visitação. 

 

2. DO PRAZO 

 2.1. A presente Permissão de Uso terá prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada por igual período ou revogada unilateralmente, a 
qualquer tempo, pelo Permitente, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a prorrogação 
da permissão fora do prazo máximo estabelecido neste contrato; 

 
2.2. A permissão poderá ser rescindida a qualquer tempo quando havendo as razões de 
interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pelo 
Permitente que notificará a permissionária sem prejuízo para Administração. O Permissionário 
terá o prazo de 30(trinta) dias improrrogáveis para desocupação do imóvel, a contar de sua 
notificação. 
        
       2.2.1 A presente permissão será rescindida se o faturamento acumulado anualmente do 
permissionário atingir o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), sendo obrigatória a 
realização de nova licitação; 
 
2.3. Poderá também haver revogação proposta pela Permissionária, com no mínimo 60 
(sessenta) dias de antecedência, desde que devidamente justificada e aceita pelo Permitente. 
 
2.4.  Fica o permitente autorizado a estabelecer a interrupção temporária das atividades da 
permissionária por motivos de força maior.  

 
3. DA CONTRAPARTIDA 

3.1. A Permissionária deverá reverter mensalmente ao PNI/ICMBio 5%(cinco por cento) de seu 
faturamento bruto em material de construção básico e elétricos para manutenção do Centro 
de visitante e outras estruturas abertas ao uso público e/ou em impressão de folhetos 
destinados ao público usuário do PNI, em ambos os casos, conforme orientações do 
permitente e comprovada a aquisição nos valores exigidos por meio de nota fiscal, até o 
último dia útil do mês subsequente ao mês do faturamento; 

 
4. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

4.1. Os valores inicialmente propostos deverão ser reajustados após o período de um ano de 
vigência do contrato pelo IPCA / IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo; ou a qualquer 
tempo, desde que o permissionário comprove aumento de custos por fatos supervenientes, 
devidamente aprovado pelo permitente; 
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5. DO VALOR 

5.1. Dá-se ao presente contrato o valor de 5% (cinco por cento) da ROB – Receita Operacional 
Bruta – do Permissionário, anualizada, verificada mês a mês durante a execução deste 
contrato. 

6. DAS OBRIGAÇÕES 

6.1.  OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA  

6.1.1. Arcar com as despesas referentes a salários de seus empregados, tributos, 
emolumentos e contribuições de qualquer natureza, que se fizerem necessários ao 
funcionamento dos serviços, inclusive todo e qualquer encargo social, previdenciário e 
trabalhista, bem como aqueles advindos de multas que porventura lhe venham a ser aplicadas 
pelas autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, pertinentes às suas atividades 
comerciais, cabendo-lhe, ainda, providenciar os competentes alvarás de funcionamento. 

6.1.2. Manter em perfeito estado de conservação as instalações prediais, elétricas e 
hidráulicas utilizadas, bem como a higienização, limpeza e conservação de pisos, paredes, 
janelas, vidraças, banheiros, balcão, mesas e demais equipamentos e espaços utilizados na 
exploração do negócio contratado, incluindo área externa da lanchonete; 

6.1.3. Manter pessoal em número suficiente para que haja atendimento eficiente, ficando 
estabelecido que não há vínculo empregatício entre o Permitente e tais empregados da 
Permissionária, e que esta será responsável pelos atos praticados por seus empregados no 
exercício de suas funções, devendo substituir, imediatamente, qualquer empregado que 
desacate as normas do Permitente; 

6.1.4. Afixar, em local visível, tabela de preços de todos os itens oferecidos e de outros que 
possa oferecer; 

6.1.5. Responsabilizar-se pela guarda de seus equipamentos e pertences; 

6.1.6. Disponibilizar até o quinto dia útil de cada mês, relatório sobre receitas e despesas 
relativas às atividades da cafeteria e lanchonete, referente ao mês anterior, conforme 
formulário no anexo VII do Edital; 

6.1.7. Manter o lixo acondicionado em recipientes fechados, na área externa dos 
estabelecimentos permissionados, durante todo o seu período de funcionamento, 
encaminhando-o ao final do expediente a locais apropriados fora do PNI/ICMBio. 

6.1.8. Fornecer produtos de boa qualidade, em conformidade com as normas de legislação 
sanitária; 

6.1.9. Manter em seu cardápio diário os gêneros constantes do Anexo I do Edital, na 
variedade e padrões de peso e volume; 

6.1.10. Não realizar qualquer obra, modificação ou adequação do espaço ocupado sem o 
prévio e expresso consentimento do Permitente; 

6.1.11. Designar preposto para representá-la nos assuntos relativos ao funcionamento da 
Cafeteria e da Lanchonete; 



 

 
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9ª REGIÃO RIO DE JANEIRO 

Estrada Velha da Tijuca, 77 - Usina - CEP 20531-080 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel. (21) 2492-5407 / 2484-7802 – Email: uaaf.rj@icmbio.gov.br 

 

 

6.1.12. Manter as instalações no padrão de limpeza e higiene da Vigilância Sanitária; 

6.1.13. Manter as áreas que ora lhe são permissionadas em perfeito estado, como se suas 
fossem, obrigando-se a efetuar todos os reparos, inclusive os de simples manutenção às suas 
próprias expensas, neles se incluindo quaisquer deteriorações anormais que venham a 
apresentar, despesas essas que em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, poderão ser 
cobradas ou transferidas à Permitente; 

6.1.14.  Manter as condições de habilitação apresentadas na licitação, informando ao 
Permitente toda e qualquer alteração que venha a modificar tais condições. 
 

6.2 OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE  

6.2.1. Colocar à disposição da Permissionária o espaço físico destinado à instalação da 
cafeteria, no Centro de Visitantes, e da lanchonete, na cantina do caminho do Lago Azul, no 
interior do PNI/ICMBio; 

6.2.2. Permitir, durante o expediente normal, livre acesso dos empregados da Permissionária 
ao PNI/ICMBio, devidamente identificados, ficando condicionado este acesso, quando fora do 
expediente, à prévia autorização do Permitente; 

6.2.3. Fiscalizar a prestação dos serviços, através do Fiscal de Contratos do Permitente. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. A interrupção dos serviços, sem a prévia autorização do Permitente, deverá ser justificada 
de imediato perante o fiscal de Contratos, sob pena de obrigar o Permissionário ao pagamento 
de multa diária, referente a 2% (dois por cento) do valor do presente contrato; 

7.2. Na hipótese de interrupção dos serviços em decorrência de força maior ou caso fortuito, 
ficará eximido o Permissionário da multa estipulada no caput desta cláusula, desde que 
apresente perante o Permitente justificativa válida, no prazo máximo de 48 horas, a contar do 
ato ou fato que ensejou a interrupção. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Todas as transações comerciais realizadas entre o Permissionário e terceiros serão de sua 
exclusiva responsabilidade, ficando terminantemente proibida a utilização do nome do 
Permitente, como intermediário na compra e/ou venda de suas mercadorias ou produtos. 

8.2. A instalação de qualquer equipamento adicional, ou a realização de benfeitorias, desde 
que autorizadas pelo Permitente, não gerarão quaisquer direitos de indenização à 
Permissionária, ficando expressamente proibidas transferências, subarrendamentos, sub-
rogações totais ou parciais, sublocações ou outras modalidades que transfiram a terceiros, 
ainda que parentes, a presente permissão. 
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8.3. Não se responsabilizará o Permitente pelos prejuízos que possam advir à Permissionária, 
pelo não fornecimento de água, em razão de defeitos em sua instalação hidráulica, ou da 
suspensão desse fornecimento pela Empresa Concessionária. 

8.4. Não se responsabilizará o Permitente pelos prejuízos que possam advir à Permissionária 
nos casos de suspensão, queda ou oscilação de energia elétrica, mesmo que esse fato ocorra, 
em virtude de falhas no seu sistema elétrico.  

8.5. O Fiscal de Contratos anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização dos defeitos 
observados. 

8.6. Notificada a Permissionária para o cumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas 
neste Termo ou previstas em lei, deverá adotar, de imediato, as providências requeridas, sob 
pena de sujeitar-se às sanções legais. 

8.7. O Permissionário se responsabilizará por quaisquer danos causados a terceiros 
provocados pelos seus serviços ou produtos por ele comercializados na Cafeteria e na 
Lanchonete. 

9. DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer 
controvérsia que derivar da execução deste Termo de Permissão de Uso de Bem Público. 

9.2. E, para constar, lavrou-se o presente Termo que, após lido e achado conforme, vai 
assinado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos 
partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e 
jurídicos, em Juízo ou dele.  

 
Rio de Janeiro,         de                                         de 2014. 

 
 
 

LUIZ EUGENIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 
                                    Chefe da Unidade Avançada de Administração e Finanças   Rio de Janeiro 
 
 

 
Empresa 

TESTEMUNHAS: 

1. Ass: 2.Ass:  

Nome: Nome:  

CPF:  CPF:  

R.G.:  R.G.:  
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

Convite Nº 01/2014 
 

 
 
 
 
 

       ______________________________________ (razão social) com sede à 

_______________________________, inscrita sob o CNPJ/MF nº_________, proponente 

na Carta-Convite Nº 01/2014, a ser promovida pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE 

CONERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, DECLARA para os devidos fins, que por meio de 

preposto habilitado e autorizado, vistoriou os locais onde serão instaladas a cafeteria e 

lanchonete no Parque Nacional do Itatiaia, no Km 8,5 da BR-485 em Itatiaia - RJ, pelo que 

conhece todas as condições para a execução dos serviços concernentes à Permissão de Uso 

da mesma. 

 

Itatiaia(RJ), _____de______ de 2014. 

 

 

_____________________________________ 

(Nome e número da identidade do Declarante) 

 

 

Papel timbrado da empresa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9ª REGIÃO RIO DE JANEIRO 

Estrada Velha da Tijuca, 77 - Usina - CEP 20531-080 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel. (21) 2492-5407 / 2484-7802 – Email: uaaf.rj@icmbio.gov.br 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

        ________________________(nome da empresa), CNPJ/MF nº ________________, 

sediada(endereço completo)______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Itatiaia(RJ),______de_________de 2014. 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e número da identidade do Declarante) 

 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO V 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE USO CONSENTIDO DE BEM PÚBLICO 

 

 

 

 

       _____________________________(nome da empresa), CNPJ/MF nº____________, 

sediada (endereço completo)_________________________, DECLARA, em atendimento ao 

Edital do Convite nº 01/2014 que tem conhecimento de que o uso consentido do bem 

público objeto da presente licitação poderá, a qualquer tempo, ser revogado pela 

Administração Pública, sem direito a qualquer indenização, dada a sua natureza de ato 

administrativo unilateral, precário e discricionário. 

 

 

 

Itatiaia(RJ)____de_______________de 2014. 

 

 

Papel timbrado da empresa 

______________________________________ 

(nome e número da identidade do Declarante) 
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ANEXO VI  
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ...... 
 

(1) Razão Social:  

(2) CNPJ:  (3) Inscrição Estadual: 

(4) Endereço:  (5) Cidade:  (6) UF:  

(7) CEP:  (8) Telefones:  (9) Fax: 

(10) Site:  (11) Email:  

(12) Dados Bancários/Nome do Banco:  (13) Número do Banco: 

(14) Agência/Nome:  (15) Conta-Corrente: 

(16) Praça de pagamento: 

(17) Responsável legal:  (18) Cargo/Função:  

(19) CPF:  (20) RG/Órgão Exp.:  

(21) Endereço:  (22) Cidade:  (23) UF:  

(24) CEP:  (25) Telefones:  (26) Fax: 

(27) Email:  

 
2 – DADOS ICMBio 
 

(1) INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

(2) CNPJ: 08.829.974/0001-94 

(3) Centro Especializado/Unidade Avançada: COORDENAÇÃO REGIONAL – CR-8 

(4) Endereço: Estrada Velha da Tijuca nº 77 – 
Anexo – 2º Andar – Tijuca  

(5) Cidade: Rio de Janeiro (6) UF: RJ 

(7) CEP: 20.531-080 (8) Telefones: (21) 2492-5407 / 2484-7802 / 8306 (9) Fax: 

(10) Site: www.icmbio.gov.br  (11) Email: cr8.icmbio@icmbio.gov.br  

(12) Responsável legal: LUIZ FELIPE DE 
LUCA DE SOUZA 

(13) Cargo/Função: Coordenador Regional 

(14) CPF: 086.722.247-60 (15) RG: 098935927 – IFP/RJ 

(16) Endereço: Estrada Velha da Tijuca nº 77 – 
Anexo – 2º Andar – Tijuca  

(17) Cidade: Rio de Janeiro (18) UF: RJ 

(19) CEP: 20.531-080 (20) Telefones: (21) 2492-5407 / 2484-7802 / 8306 (21) Fax: 

(22) Email: cr8.icmbio@icmbio.gov.br  

 
 

(1) INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

(2) CNPJ: 08.829.974/0001-94 

mailto:cr8.icmbio@icmbio.gov.br
mailto:cr8.icmbio@icmbio.gov.br
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(3) Centro Especializado/Unidade Avançada: PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

(4) Endereço: Estr. Parque Nacional do Itatiaia – km 
8,5 – Sede Administrativa 

(5) Cidade: Itatiaia (6) UF: RJ 

(7) CEP: 27.580-000 (8) Telefones: (24) 3352-1292/2288/6894 (9) Fax: 

(10) Site: www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia  (11) Email: parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br  

(12) Responsável legal: GUSTAVO 
WANDERLEY TOMZHINSKI 

(13) Cargo/Função: Chefe de Unidade de 
Conservação 

(14) CPF: 733.298.606-00 (15) RG: 7789718-9 

(16) Endereço: Estr. Parque Nacional do Itatiaia – km 
8,5 – Sede Administrativa 

(17) Cidade: Itatiaia (18) UF: RJ 

(19) CEP: 27.580-000 (20) Telefones: (24) 3352-1292 / 2288 / 6894 (21) Fax: 

(22) Email: parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br 

 
3 – IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR 
(caso o executor não seja o ICMBio nem o ...................) 
 

(1) Razão Social: 

(2) CNPJ:  (3) Inscrição Estadual: 

(4) Endereço:  (5) Cidade:  (6) UF: 

(7) CEP:  (8) Telefones:  (9) Fax: 

(10) Site:  (11) Email: 

(12) Dados Bancários/Nome do Banco:  (13) Número do Banco: 

(14) Agência/Nome:  (15) Conta-Corrente: 

(16) Praça de pagamento: 

(17) Responsável legal:  (18) Cargo/Função: 

(19) CPF:  (20) RG/Órgão Exp.: 

(21) Endereço:  (22) Cidade:  (23) UF: 

(24) CEP:  (25) Telefones:  (26) Fax: 

(27) Email: 

 
4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

4.1 – Título do Projeto: Convite nº 01/2014 para a outorga de PERMISSÃO DE USO por 
pessoa jurídica, a titulo precário, para explorar o serviço de Cafeteria no Centro de 
visitantes e a exploração do serviço de lanchonete na Cantina do caminho do Lago Azul, 
ambas localizados no Parque Nacional do Itatiaia/ICMBio. 

4.2 – Identificação do Objeto:  

4.3 – Justificativa:  

mailto:parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br
mailto:parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br
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5 – DETALHAMENTO DAS METAS 
 

Descrição:  
 

Data Prevista de Entrega: 

 
 
 
 
6 – ASSINATURA DOS PARTÍCIPES 

 
 
 

Itatiaia, ____ de ______________ de 2014. 
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ANEXO VII 
RESULTADOS MENSAIS ___________/2014. 

 

RECEITAS MÊS ATUAL ACUMULADO DO ANO % Obs 

Vendas brutas         

                (-) Descontos         

                (-) Impostos s/ vendas         

Vendas líquidas         

          

(-) Custos do produtos vendidos          

          

Lucro (prejuízo) bruto         

          

(-) Despesas Operacionais         

                 Pessoal         

 Contrapartida (5% vendas brutas)         

                 Energia elétrica         

                 Impostos e taxas         

                 Propaganda         

                 Despesas gerais         

                 Administrativas         

          

Lucro (prejuízo) operacional (s/ 
encargos)         

          

(-) Encargos Financeiros          

          

Lucro (prejuízo) operacional (c/ 
encargos)         

          

(+) Resultado não operacional         

          

Lucro antes dos impostos         

          

Lucro (Prejuízo)         

Itatiaia, ____ de ________________ e 2014 
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     Responsável pela empresa 
 

Recebido em: ____ / ____ / 2014 

  
Servidor Fiscal do Contrato 

 Matrícula Contador  CRC nº 
 

  

 
  


