
 

Rua do Russel, 76 - Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-010 

CNPJ: 00.343.941/0001-28  Inscrição Municipal: 01.953.745    

Tel.: (21)2555-3750  Fax.: (21)2555-3753 

www.vivario.org.br 

                                                                                                                             
 
 

 CARTA-CONSULTA Nº 011/2016 
 

Processo Administrativo Nº 1796/2016 
 
 
 
O VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-
28, com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 
76, Glória – Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com o seu Regulamento de Aquisições de 
Bens e Contratações de Serviços, devidamente publicado no Diário Oficial do Município do Rio 
de Janeiro em 19/03/2010, torna público aos interessados que realizará no dia 26/08/2016, às 
10:00 horas , procedimento de seleção de fornecedores na modalidade de Carta-Consulta Nº 
011/2016, do tipo Menor Preço Global , conforme disposições abaixo: 
 
1. DO OBJETO  
 
A presente Carta-Consulta tem por objeto a obtenção da proposta mais vantajosa visando a 
contratação de empresa especializada para prestação  de serviços laboratoriais de 
análises clínicas (bioquímica, química, clínica, he matologia, imunohematologia, 
imunologia, microbiologia, hormônios, parasitologia , urinálise), abrangendo ambulatório e 
pacientes internados, no Hospital Municipal Ronaldo  Gazolla (HMRG),  em imóvel existente e 
em funcionamento, conforme especificações contidas no ANEXO I do presente Instrumento 
Convocatório. 
 
Parágrafo Único -  Os serviços constantes no ANEXO I do presente Instrumento Convocatório, 
deverão ser prestados em sua totalidade pela arrematante. Fica vedada a terceirização desses 
serviços. 
 
1.1.1. O valor máximo  que o VIVA RIO se propõe a pagar é de até R$ 187.340,00(Cento e 
oitenta e sete mil, trezentos e quarenta reais) men sais .  
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente Carta-Consulta todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente, que atenderem as condições constantes deste instrumento e seus anexos. 
2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase deste processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) sejam declaradas inidôneas por entidade pública de qualquer esfera de governo; 
c) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 
liquidação; 
d) funcionários do Viva Rio; e 
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e) Cooperativas, a partir do indicativo definido pela homologação do Meritíssimo Juízo do 
Trabalho da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, no Termo de Compromisso firmado entre a União 
e o Ministério Público do Trabalho nos autos do Processo nº 01082.2002.020.10.00-0, alínea “c” 
da Clausula Primeira. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. As empresas que desejarem participar do Certame através de Procurador deverão 
apresentar, no início da licitação, Procuração com poderes específicos, ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do ANEXO III deste Edital , devendo ser apresentadas com 
firma reconhecida, e acompanhadas de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em 
vigor. 
 

3.1.1. Caso a representação se faça através de sócio da empresa, devidamente comprovado 
através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, fica dispensada 
a apresentação do credenciamento ou procuração exigido no sub-item 3.1.   

 
3.1.2. O representante legal deverá identificar-se exibindo qualquer documento oficial de 

identificação que contenha fotografia. 
 
3.3. Deverá ser apresentada Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação , de acordo com modelo estabelecido no ANEXO II deste instrumento. 
 

3.4. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos  de Habilitação, deverão ser 
apresentados fora dos envelopes proposta e document ação.  
 
4. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
4.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em envelope único, lacrado e contendo em 
sua parte externa a seguinte descrição: 

 
PROPOSTA COMERCIAL  
VIVA RIO 
CARTA-CONSULTA Nº 011/2016 
PROCESSO N. 1796/2016  
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO) 

 
4.2. A proposta comercial deverá ser elaborada observando as disposições do Anexo I – Termo 
de Referência , e nos moldes do Anexo IV  - Modelo de Proposta , deste Instrumento 
Convocatório, em papel timbrado da empresa, ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, contendo: 

4.2.1. Nome, endereço, nº do CNPJ e Inscrição Estadual da empresa proponente; 
4.2.2. Número do Processo e da Carta-Consulta; 
4.2.3. Descrição detalhada do objeto desta Carta-Consulta, o Valor Global em algarismo e 

por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais, prevalecendo este último em casos de 
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divergência, já incluídos os impostos, taxas, embalagens e outros encargos provenientes da 
execução do objeto; 

4.2.4. Número do telefone, fax e e-mail ou outro tipo de comunicação rápida, bem como o 
nome do responsável que poderá ser contatado com objeto de agilizar os procedimentos entre a 
Viva Rio e a proponente, conforme disponibilidades; 

4.2.5. Indicação da agência, do número da conta e do nome da instituição bancária, 
conforme disponibilidade; 

4.2.6. Indicação do nome e da qualificação do representante legal investido de poderes para 
firmar o termo de contrato decorrente da presente Carta-Consulta. 
4.3. Não serão admitidas propostas que não cumpram todos os requisitos ora exigidos e/ou não 
contemplem a totalidade dos quantitativos constantes do ANEXO I da presente Carta-Consulta. 
4.4. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contado da data 
marcada para realização desta Carta-Consulta, independente da data consignada em cada 
proposta apresentada. 
4.5. Ao apresentar proposta para esta Carta-Consulta será considerado que o proponente está 
de pleno acordo com todas as disposições nela contidas. 
 
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope único lacrado e 
contendo em sua parte externa a seguinte descrição: 

 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
VIVA RIO 
CARTA-CONSULTA Nº 011/2016 
PROCESSO N. 1796/2016 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO) 

 
5.2. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser apresentados em conformidade com 
o ANEXO V do Edital  em original ou através de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
através de publicação em Órgão de Imprensa Oficial. Não será feita autenticação dos 
documentos pelo Presidente ou os membros da comissão de Julgamento.  
5.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas 
como válidas as certidões expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
realização da presente Carta-Consulta. 
5.4. Os licitantes que alegarem estar desobrigados da apresentação de quaisquer dos 
documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de 
certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 
5.5. A não apresentação dos documentos exigidos no ANEXO V do Edital , implicará na 
inabilitação da licitante. 
 
6. DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
6.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste instrumento, será aberta a sessão de 
processamento desta Carta-Consulta, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
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6.2. Após o credenciamento, as empresas presentes entregarão à Comissão de Julgamento a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o estabelecido no 
ANEXO II deste instrumento e, em envelopes separados, a Proposta Comercial e os 
Documentos de Habilitação, sendo efetuada imediatamente a abertura do envelope proposta. 
6.3. A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
instrumento e seus anexos. 
6.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
6.5. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela à 
critério do pregoeiro zelando sempre com vistas a garantir a competitividade e economicidade; 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo estipulado pelo 
Presidente da Comissão de Licitação, sendo que, no caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de participantes.  
6.6. A Comissão de Julgamento convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 

6.6.1. A empresa sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço ou ao último lance ofertado. 
6.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
6.9. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 
preço ofertado. 
6.10. A Comissão de Julgamento poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 
6.11. Após a negociação, se houver, a Comissão de Julgamento examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

6.11.1. Para a aceitabilidade das propostas a Comissão de julgamento se manifestará quanto 
a relação do menor preço obtido com o praticado no mercado respectivo, devendo realizar 
pesquisa de mercado caso não se obtenha o número mínimo de três propostas no certame 
realizado.  
6.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
6.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste instrumento, a 
empresa será habilitada e declarada vencedora desta Carta-Consulta. 
6.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a empresa desatender as exigências para a habilitação, 
a Comissão de Julgamento examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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6.15. A empresa declarada vencedora deverá encaminhar a proposta ajustada a Comissão de 
Julgamento em até 02 (dois) úteis subseqüentes a abertura do presente Instrumento 
Convocatório, no horário de 9:00 as 18:00 horas,  cumprindo todos os requisitos da presente 
Carta-Consulta, sob pena de desclassificação.  

6.15.1. Não será aceita a proposta encaminhada por email. 
6.16. Os envelopes referentes à documentação de habilitação das empresas que não tenham 
sido consideradas vencedoras serão devolvidos aos seus autores ou disponibilizados para 
retirada em ocasião futura, sendo que, nesse caso, a não retirada no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da comunicação importará na destruição dos mesmos.  
6.17. Para o julgamento da presente Carta-Consulta será levado em consideração à proposta 
que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL , desde que esta esteja de acordo com as 
especificações deste instrumento. 
6.18. A abertura do “ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL"  será realizada sempre em ato 
público, previamente designado, do qual se lavrará Ata circunstanciada assinada pela Comissão 
de julgamento e empresas presentes; 
6.19. Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora, fixados no preâmbulo deste 
instrumento; 
6.20. Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo 
tempo; 
6.21. Não serão admitidas propostas que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero; 
6.22. Serão desclassificadas: 
a) As propostas com preços excessivos, assim entendidos aqueles que se mostrarem superiores 
ao praticado no mercado respectivo ou manifestamente inexeqüível; 
b) As propostas que não atendam às exigências desta Carta-Consulta. 
 
7. DA IMPUGNAÇÃO, RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMO LOGAÇÃO  
 
7.1. Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
cidadão poderá protocolar impugnação ao Ato Convocatório desta Carta-Consulta, no setor de 
Protocolo Geral do Viva Rio, localizado na Rua do Russel, 76, Glória, CEP 22.210-010, Rio de 
Janeiro – RJ; 

7.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora na Carta-Consulta, que decidirá no 
prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento dos envelopes. 

7.1.2. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
7.2. Das decisões decorrentes da presente Carta-Consulta, caberá recurso no prazo de 03 (três) 
dias úteis a contar da data da divulgação do resultado, que será julgado pela Comissão de 
Julgamento de Propostas que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir à autoridade 
superior a qual caberá a decisão final.  
7.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, ou poderá revogar a o Ato 
Convocatório. 
7.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
7.5. Decairá do direito de impugnar e/ou apresentar recurso perante a Viva Rio aquele que não 
respeitar os prazos estipulados nesta Carta-Consulta. 
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8. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 
 
8.1. A Sessão será conduzida pela Presidente da Comissão de Julgamento do Viva Rio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
b) verificar e julgar as condições de habilitação; 
c) desclassificar propostas indicando os motivos; 
d) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhados à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 
e) indicar o vencedor do certame; 
f) encaminhar todos os procedimentos a autoridade competente para adjudicação, homologação, 
revogação, anulação, ou qualquer outro fato superveniente. 
 
9. DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1. O contrato vigorará até o dia 11/06/2018, a partir da data de sua assinatura. 
9.2. Fica estipulado o prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da 
convocação por escrito, para que a adjudicatária assine o respectivo Termo de Contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Contrato. 
9.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões até o limite de 30% (trinta por cento), que a contratante possa fazer no Contrato, 
podendo ser adotados percentuais superiores conforme negociação entre as partes. 
9.4. A adjudicatária é a única responsável por todos os danos e demais prejuízos que por si, 
seus prepostos ou empregados causar ao Viva Rio ou a terceiros, quando da execução do 
objeto da presente Carta-Consulta. 
 
10. DA EXECUÇÃO, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO, PENALIDA DES E FISCALIZAÇÃO:  
 
10.1. O objeto deverá ser executado em total observância das disposições contidas no presente 
instrumento e seus anexos. 
10.2. O não cumprimento das obrigações decorrentes da presente Carta-Consulta acarretará na 
rescisão do contrato e nas penalidades descritas na Cláusula Décima Segunda da Minuta de 
Contrato - ANEXO VII, deste Instrumento Convocatório.  
10.3. Em caso da rescisão contratual prevista no presente item poderão ser convocadas as 
empresas remanescentes, na ordem de classificação para a devida contratação. 
10.4. A fiscalização do objeto será realizada por profissional designado pelo Viva Rio, o qual 
poderá recusar, no todo, ou em parte, qualquer objeto executado em desacordo com presente 
instrumento convocatório. 
10.5. O pagamento será efetuado mensalmente mediante efetiva execução do objeto, no prazo 
de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da apresentação de nota fiscal devidamente 
atestada pela Contratante. 
10.6. Os preços propostos poderão ser reajustados de acordo com o previsto na cláusula oitava 
da respectiva minuta de contrato. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. As normas disciplinadoras deste Ato Convocatório serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os interessados e desde 
que não comprometam o interesse público vinculado ao Contrato de Gestão firmado com o 
Município do Rio de janeiro, a finalidade e a segurança da contratação. 
11.2. Das sessões de processamento deste Ato Convocatório serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pela Comissão de Julgamento.  
11.3. O presente Ato Convocatório não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Viva Rio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante 
ato escrito e fundamentado, divulgado para conhecimento dos participantes, podendo ainda o 
Viva Rio prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para a sua 
abertura, sem que caiba aos interessados direitos a indenizações de quaisquer natureza. 
11.4. O Proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do Ato Convocatório. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do Proponente que o tiver apresentado, ou caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
11.5. É facultado à Comissão de Julgamento ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do 
processo, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
11.6. Os Proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Julgamento, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
11.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
Proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 
11.8. Os casos não previstos nesta Carta-Consulta serão decididos pela Comissão de 
Julgamento e devidamente fundamentados. 
11.9. A participação do Proponente nesta Carta-Consulta implica em aceitação de todos os 
termos deste instrumento convocatório. 
11.10. Demais esclarecimentos referentes à presente Carta-Consulta deverão ser encaminhadas 
à sede do Viva Rio situada na Rua do Russel, n.º 76, Glória, Rio de Janeiro, das 09:30h às 
12:00h e das 13:30h às 17:30h, ou através do email  licitacoes@vivario.org.br, até 03 (três) dias 
úteis anteriores à data fixada para recebimento das respectivas propostas. 
11.11. O recurso financeiro destinado ao objeto da presente Carta-Consulta está previsto no 
Contrato de Gestão celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria 
Municipal da Saúde - SMS e o Viva Rio. 
11.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o Foro Central do Município do Rio de Janeiro. 
 
11.13 Integram a presente Carta-Consulta os seguintes anexos: 
 
Anexo I     -  Termo de Referência / Projeto Básico 
Anexo II    -  Modelo da declaração de cumprimento das condições de habilitação 
Anexo III   -  Modelo da carta de credenciamento 
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Anexo IV  -  Modelo da Proposta Comercial  
Anexo V   -  Documentos de Habilitação 
Anexo VI  -  Modelos de Declarações 
Anexo VII -  Minuta do Termo de Contrato 
      
 
 

Rio de Janeiro - RJ, 12 de agosto de 2016. 
 
 
 

Cátia de Oliveira Dias 
Presidente da Comissão de Julgamento 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Serviços de Análises Clínicas 
  
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas 

(bioquímica, química, clínica, hematologia, imunohematologia, imunologia, microbiologia, 
hormônios, parasitologia, urinálise), abrangendo ambulatório e pacientes internados, no 
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG).  

 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A presente contratação destina-se à prestação de serviços de Análises Clínicas no Hospital 
Municipal Ronaldo Gazolla.  
 
3 - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: 
 
3.1. O serviço – execução de Exames Laboratoriais - será realizado no Hospital Municipal 
Ronaldo Gazolla, em instalações apropriadas. O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e 
Maternidade Mariana Crioula, terão autonomia para solicitar, das 08:00 às 15:00, durante todo o 
período de vigência do contrato, o comparecimento de funcionário habilitado do laboratório, para 
realizar procedimento de coleta do material biológico obedecendo à solicitação médica. 
 
3.2. DEFINIÇÕES 
 
3.2.1. Equipamento(s) - Bens móveis necessários para realização dos Serviços Laboratoriais de 
Análises clínicas que serão disponibilizados pela CONTRATADA  nos locais de prestação de 
serviço; 
 
3.2.2. Exame(s) - Exames constantes na Tabela do Sistema Único de Saúde na área de análises 
clínicas, conforme disposições do presente contrato, realizados nos NTO´s ou NTH conforme 
determinado neste instrumento, compreendendo todas as etapas desenvolvidas, desde o 
recebimento das amostras coletadas pela CONTRATANTE , até a emissão do laudo. 
 
3.2.3. NTH - Laboratório conforme o conceito trazido pela Vigilância Sanitária, denominado neste 
como Núcleo Técnico Hospitalar, onde serão processados os Exames de diagnósticos realizados 
para obtenção de laudo dos resultados. Para fins deste instrumento, o NTH é apenas aquele 
instalado dentro da Unidade de responsabilidade da CONTRATANTE . 
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3.2.4. NTO - Laboratório conforme o conceito trazido pela Vigilância Sanitária, denominado neste 
como Núcleo Técnico Operacional, onde serão processados os Exames de diagnósticos 
realizados para obtenção de laudo dos resultados. Para fins deste instrumento, os NTO´s são 
apenas aqueles instalados nos empreendimentos da CONTRATADA  ou de empresa de seu 
Grupo Econômico. 
 
3.2.5. Paciente(s) - Toda pessoa natural, da qual é coletado material ou amostra biológica para 
ser submetida à análise laboratorial, ou a qual é sujeita a qualquer procedimento de diagnóstico 
por radiologia e que seja recepcionada pela CONTRATANTE  para receber atendimento 
ambulatorial, ou de urgência. 
 
3.2.6. Serviços de Análises Clínicas - Compreende o processamento, nos NTO´s e NTH´s, das 
amostras coletadas dos Pacientes para realização de Exames de análises clínicas, nos 
equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE , além da logística envolvida, inclusive 
transporte de material biológico analisado, emissão e elaboração de laudos de resultados 
somente de análises clínicas e a assessoria aos médicos solicitantes destes, para 
esclarecimentos sobre resultados obtidos, fornecimento de equipamentos e insumos, mão-de-
obra especializada, gestão técnica e operacional envolvida no processo dos Exames, 
compreendendo todas as etapas desenvolvidas, desde o recebimento das amostras coletadas 
pelos profissionais da CONTRATANTE , além de disponibilização de profissional que possua 
todos os requisitos necessários para assumir a responsabilidade técnica sobre os Exames 
realizados. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. São obrigações da CONTRATADA : 
 
4.1.1. Realizar todos os procedimentos constantes nas formas de organização estabelecidas nos 
serviços “tipo a” diagnósticos laboratoriais de análise clínica;  
 
4.1.2. Atender somente às requisições devidamente preenchidas, com nome do paciente, sexo, 
idade, indicação clínica, carimbadas, assinadas e datadas com letra legível, com identificação do 
estabelecimento de saúde solicitante e autorizadas por um responsável HMRG; 
 
4.1.3. As requisições originadas dos estabelecimentos de saúde com convênio SUS, deverão 
seguir o item supracitado;  
 
4.1.4. Realizar a coleta de material para exames, que deverão ser coletadas NO PRÓPRIO 
HMRG, com equipamentos e materiais adequados, registrados no Ministério da Saúde e em 
conformidade com as normas da ANVISA, por profissionais devidamente habilitados/ treinados, 
podendo sofrer alteração de acordo com a demanda das Unidades, sem ônus para contratante;  
 
4.1.5. Equipar os locais de coleta com: cadeira, braçadeira para injeção, bancada, cadeira para 
coleta, armário , balde a pedal, starpacks ( coleta de objetos perfuro cortantes), sem ônus para a 
contratante, e manter os locais de coleta do HMRG funcionando de segunda-feira a sexta-feira, 
de 07 às 15:00 (coletas ambulatoriais) e ininterruptamente (24 hrs por dia, todos os dias da 
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semana para pacientes internados) , referido horário será alterado em virtude de epidemias 
previamente solicitado pela SMS onde o horário de coleta será de 07 às 17h; 
  
4.1.6. Executar os exames abaixo relacionados, DENTRE OUTROS que forem solicitados e 
pertinentes: 
 a) Gasometria;  
b) Análise de líquor;  
c) Dosagem de íons, sódio, potássio, cloro e cálcio;  
d) Dosagens bioquímicas: glicose, uréia, creatinina, amilase, bilirrubinas, fosfatase alcalina; e) 
Hemograma completo;  
f) Testes de coagulação: TAP, TTP, PTTK, TC, TS, plaquetas;  
g) EAS (elementos anormais da urina e sedimento), urocultura;  
h) Bacterioscopia, GRAM;  
i) Dosagens das enzimas: AST, ALT, CK, CKMB, Troponina;  
j) β-HCG. 3.1.7. Os laudos dos exames de hemograma deverão conter contagem de: eritrócitos, 
leucócitos (global e diferencial), plaquetas, dosagem de hemoglobina, hematócrito, determinação 
dos índices hematimétricos e avaliação de esfregaço sanguíneo;  
 
4.1.7. Nas realizações dos exames de responsabilidade do Laboratório Central caberá à 
CONTRATADA  realizar a coleta e o cadastro no Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL) 
das amostras, respeitando os protocolos instituídos pela SMS e VIVA RIO.  
São amostras que deverão ser coletadas para encaminhamento ao LACEN/RJ: as sorologias e 
os isolamentos virais. A CONTRATADA  deverá centrifugar e alicotar o sangue para sorologias. 
O transporte das amostras até o LACEN/RJ será de responsabilidade da CONTRANTE. 
 
4.1.8. Cabe à CONTRATADA  informar à CONTRATANTE  os exames coletados e cadastrados, 
em forma de relatório semanal para controle e gerenciamento epidemiológico.  
 
4.2.  Da execução dos serviços tipo Diagnóstico por  Anatomia Patológica e Citopatologia:   
 
4.2.1. Realizar todos os procedimentos constantes nas formas de organização estabelecidas nos 
serviços “tipo b” diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia;  
 
4.2.2. Atender somente às requisições devidamente preenchidas, com nome do paciente, sexo, 
idade, indicação clínica, carimbadas, assinadas e datadas com letra legível, com identificação do 
estabelecimento de saúde solicitante, e autorizadas por um responsável HMRG; 
 
4.2.3. Fornecer lâminas, recipiente com solução para acondicionamento do material coletado, 
bem como a sua reposição, transporte e entrega dos respectivos resultados; 
  
4.2.4. Recolher o material coletado no HMRG, com listagem nominal dos usuários, 
semanalmente e/ou sempre que solicitado pela CONTRA TANTE;  
 
4.3. Realizar os exames de acordo as especificações constantes na proposta, atendendo as 
normas e procedimentos técnicos requeridos para a correta execução dos serviços; 
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4.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes 
da execução do serviço, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE ;  
 
4.5. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste 
serviço; 
 
4.6. Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço executado em desacordo com as 
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, que vier a apresentar problema quanto 
ao resultado apresentado, incompatível com a clínica do paciente, de acordo com a avaliação 
médica; 
 
4.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos resultados dos exames. Responsabilizar-se 
pela fiel execução do serviço de exames laboratoriais no prazo estabelecido;  
 
4.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 
execução deste serviço; 
 
. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
5.1. São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE : 
 
5.1.1. Designar servidor do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla para proceder ao recebimento 
dos exames; 
5.1.2. Rejeitar os resultados incompatíveis com a clínica dos pacientes, de acordo com avaliação 
médica, que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo de 
Referência;  
5.1.3. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes, são obrigações da Contratante:  
– acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado;  
– atestar as faturas/notas fiscais;  
– efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos;  
– prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
5.1.4. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA  possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 
do Termo de Referência;  
5.1.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA , de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
5.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 
8666/93;  
5.1.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;  
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5.1.8. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as 
exigências do serviço;  
5.1.9. Organizar e regular os fluxos dos usuários do SUS/ RJ;  
5.1.10. Colocar à disposição da empresa, as áreas físicas, indispensáveis à execução da coleta 
de material biológico;  
5.1.11. A Vigilância Epidemiológica Municipal será responsável por repassar à CONTRATADA  
os protocolos e fluxos referentes às demandas do LACEN/RJ;  
5.1.12. Entregar semanalmente e/ou sempre que se fizer necessário à contratada o material de 
Anatomia Patológica e Citopatologia, coletado na unidade de saúde com listagem nominal dos 
usuários; 
5.1.13.Transmitir à CONTRATADA  todas as alterações sobre regulamentos e regimentos 
internos da CONTRATANTE ; 
5.1.14. Fornecer água, gerador, energia elétrica e ar condicionado compatível à demanda para a 
realização dos Serviços de Apoio Diagnóstico.  
 
6.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1. O prazo de duração dos serviços será a partir da assinatura do contrato até 12/06/2018. 
  
6.2. A contratação poderá ser prorrogada conforme o interesse do Viva Rio. 
 
 
7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A empresa contratada obriga-se a: 
 
 7.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;  
7.2. Notificar à Administração, imediatamente e por escrito de quaisquer irregularidades que 
venham ocorrer em função da execução dos serviços;  
7.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo máximo de 48 horas/ 2 (dois dias), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
7.4. O transporte dos materiais biológicos deverá ocorrer de forma adequada e de acordo com 
as normas de biossegurança expedidas pela ANVISA ou de outro órgão fiscalizador;  
7.5. Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente;  
7.6. Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer título, dos serviços prestados aos 
usuários do SUS, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobrança indevida feita a 
usuário;  
7.7. Manter os seus empregados alocados nos estabelecimentos de saúde nos horários 
predeterminados pelo HMRG; 
7.8. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor;  
7.9. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, em 
observância ao principio da urbanidade;  
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7.10. Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, sem 
ônus para a contratante;  
7.11. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;  
7.12. Não permitir a utilização do trabalho do menor;  
7.13. A CONTRATADA  não poderá alterar as instalações, bem como o endereço de 
atendimento sem consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e da VIVA RIO. 
7.14. Os laboratórios deverão cumprir as seguintes legislações e quaisquer outras atualizações 
realizadas pela ANVISA:  
a) Resolução RDC/ANVISA Nº. 302/2005 que dispõe sobre Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios Clínicos;  
b) Resolução RDC/ANVISA Nº. 306/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;  
c) Resolução RDC/ANVISA Nº. 50/2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde.  
7.15. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA  o fornecimento de recipiente para coleta 
de exames, recipiente com solução para acondicionamento do exame, conteúdo conservante, 
medicamentos e outros materiais inerentes à análise laboratorial, sem ônus para a contratante;  
7.16. É responsabilidade da CONTRATADA  o transporte e descarte adequado do material 
coletado, seguindo as orientações da RDC 302/05 e 306/04–ANVISA, sendo considerada falta 
grave o extravio ou perda do mesmo;  
7.17. A CONTRATADA  deverá seguir os seguintes prazos para a entrega de resultados (laudos) 
de exames:  
a) Exames eletivos de Patologia Clínica: No máximo em 4 (quatro) dias a partir da data do 
recolhimento do material a ser examinado;  
b) Exames considerados urgentes: em 04 (quatro) horas;  
c) Exames que exigem maior complexidade para execução: 08 (oito) dias;  
d) Anatomia Patológica e Citopatologia: No máximo em 10 (dez) dias a partir da data do 
recolhimento do material a ser examinado. 
Em casos de dengue e outras doenças infecciosas, os exames considerados de alta relevância 
para diagnóstico e tratamento deverão ser considerados de urgência.  
Nesses casos os resultados deverão estar disponibilizados em até 2 horas após o recolhimento 
da amostra, sendo que nas requisições deverá estar sinalizado como URGENTE.  
7.18. A CONTRATADA  não poderá optar pela realização de alguns serviços em detrimento de 
outros, devendo se comprometer a realizar todos os serviços previstos no contrato.  
7.19. É responsabilidade da CONTRATADA  a entrega dos resultados de exames no HMRG. 
Toda a emissão de resultados será de total responsabilidade da CONTRATADA , incluindo 
papéis, envelopes, cartuchos e tonners para impressoras, bem como a manutenção de todos os 
equipamentos de informática, sem ônus para a CONTRATANTE ; Os laudos deverão ser 
emitidos conforme a RDC/ANVISA Nº. 302/2005, devendo a contratada proceder a recoleta e 
reprocessamento do material, quando requerida pelo profissional solicitante, sem ônus para a 
CONTRATANTE ; 
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Todas as segundas vias, emitidas, de resultados de exames será de total responsabilidade da 
CONTRATADA , sem ônus para a CONTRATANTE ;  
7.20. E de responsabilidade da CONTRATADA  manter absoluto sigilo sobre quaisquer 
documentos, informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso em decorrência da 
execução do serviço;  
7.21. A CONTRATADA  deverá enviar todos os relatórios solicitados pela Viva Rio e pela Direção 
do HMRG;  
7.22. Os laboratórios deverão cumprir a Portaria Nº 104, de 25 de Janeiro de 2011 do Ministério 
da Saúde e suas atualizações, que dispõe sobre as terminologias adotadas em legislação 
nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a 
relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o 
território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e 
serviços de saúde.  
Os relatórios epidemiológicos são:  
• Casos positivos de Esquistossomose – Mensal;  
• Hepatites B: HBsAg / anti - HBc total - Mensal;  
• Hepatites C: anti-HCV - Mensal;  
• Hepatite A: IGM para Hep A - Mensal;  
• VDRL positivos - Mensal;  
• VDRL das gestantes positivos e negativos emitidos separadamente - Mensal;  
• FTA-Abs positivos - Mensal;  
• FTA-Abs das gestantes positivos e negativos emitidos separadamente - Mensal;  
• IGM de Rubéola positivo, deverá ser encaminhado imediatamente, em virtude da ação de visita 
em 48 horas e o bloqueio de até 72 horas, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.  
Todos os resultados positivos de VDRL, HEPATITES e HIV devem ser encaminhados ao Centro 
de Referência em DST Aids e Hepatites Virais – Mensal;  
Todos os resultados positivos de VDRL e FTA-Abs de gestantes devem ser encaminhados para 
o Programa de Saúde da Mulher – semanalmente;  
7.23. Manter arquivo do resultado dos exames por, no mínimo 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
regras gerais de controle e avaliação, referentes à comprovação de prestação dos serviços, 
ressalvados os prazos diferenciados previstos em Lei;  
7.24. Deve ser garantido ao paciente ou a seu representante legal a retirada de blocos e lâminas 
de seus exames quando assim o desejarem, cabendo à instituição responsável pela guarda 
elaborar documento dessa entrega, a ser assinado pelo requisitante, o qual deve ser arquivado 
junto ao respectivo laudo. (FONTE: RESOLUÇÃO CFM Nº 2.074/2014).  
 
7.25. Ter disponível a comprovação de manutenção preventiva periódica e corretiva dos 
equipamentos. 
 
 
8. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  
 
Para efeito de liberação mensal da fatura referente à prestação do serviço, as ocorrências que 
descumpram os itens deste termo de referência serão relatadas e quantificadas através do 
“TERMO DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO”, que será preenchido 
mensalmente pelo Gerente da Unidade de Saúde. As ocorrências serão consolidadas pela 
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Gerência de Aquisição e Logística da VIVA RIO e mensuradas de acordo com os critérios 
descritos no quadro a seguir: 
 

 

8.1. Cada descumprimento dos prazos previstos em contrato equivale a uma ocorrência; 

9. MECANISMO DE ATESTADO DO GERENTE E/OU DIRETOR DA  UNIDADE DE SAÚDE  
 
     Além da avaliação do serviço descrito anteriormente, a OSVIVA RIO estabelecerá o fluxo de 
“atesto de notas” pelos Gerentes e/ou Diretores da Unidade de Saúde gerenciada pela OSVIVA 
RIO. O “atesto de notas” também será uma condição para o pagamento da fatura mensal do 
serviço prestado, conforme a descrição abaixo: 
 

 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
         10.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do 
contrato com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou 
incorporação. 
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
        11.1. O pagamento dos serviços será realizado mediante a efetiva realização do serviço. 
 
        11.2. Deverá ser produzido um relatório com descrição dos serviços mensalmente para 
orientação e autorização do pagamento. 
 
 

 
_____________________________________________ 

Coordenação de Saúde e Desenvolvimento Social 
VIVA RIO 

 
_____________________________________________ 

Setor de Contratos  
 VIVA RIO 
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ANEXO II 

 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS  

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
À 
Comissão de Julgamento / Viva Rio 
Ref: Carta-Consulta n.º 011/2016. 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido respectivo 

instrumento convocatório, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente todos os 

requisitos de habilitação exigidos para a Carta-Consulta em epígrafe. 

 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO III 
 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Prezado Senhor, 
 
 

     Pela presente carta de credenciamento, eu 

________________________________________, (nacionalidade), (estado civil), (cargo que 

ocupa na empresa), portador da carteira de identidade n.º ____________________, expedida 

em __/__/__, pelo ____________, inscrito no CNPF/MF sob o n.º ____________________, 

residente e domiciliado em (cidade), (estado) levo ao conhecimento de V.Sª que o Senhor 

_________________________________________, (nacionalidade, (estado civil), (cargo que 

ocupa na empresa), portador da carteira de identidade n.º ____________________, expedida 

em __/__/__, pelo ____________, e inscrito no CNPF/MF sob o n.º ___________________, 

domiciliado e residente em (cidade), (estado), está credenciado para representar a empresa 

_________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

__________________, com sede na rua _______________________, n.º ______, (cidade), 

(estado), na licitação a se realizar em __/___/___ às ___h__min, através do Carta-Consulta n.º 

011/2016, podendo, para tanto, prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor 

recursos, deles desistir, assinar a ata, formular lances, e todos os demais atos necessários para 

o bom e fiel cumprimento da presente. 

 
Atenciosamente, 

 
Local e data 

 
___________________________________________ 

(nome completo do emitente e da empresa) 
 
 
OBS:  - A presente carta de credenciamento só será válida quando assinada pelo representante 
legal da empresa, com poderes estatutários e/ou contratuais para constituir mandatários, 
acompanhada de cópia dos mesmos. 
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 - A presente carta de credenciamento deverá estar com a firma do emitente devidamente 
reconhecida por tabelião que possua poderes legais para tanto. 
 

 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DA CARTA-PROPOSTA 
 
Á Comissão de Licitação do Viva Rio. 
CARTA-CONSULTA Nº 011/2016. 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO E TELEFONE: 
AGÊNCIA E N° DA CONTA CORRENTE:  
 

Apresentamos, para atendimento à Carta - Consulta acima referenciada, proposta 
de preços para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no edital licitatório 
respectivo: 

 
ITEM 

 
QTDE. UND. DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

      
      
VALOR TOTAL ____________ (_________________________ _______) 

 
• Declaramos pleno conhecimento e inteira submissão a todos os termos do citado edital. 
• Declaramos que nos preços acima citados encontram-se incluídos impostos, taxas, fretes, 

embalagens e demais despesas inerentes ao objeto em questão; 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: Encerramento da vigência do contrato em 11/09/2018. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:  60 (sessenta) dias contados, a partir da data da sessão pública da Carta - 
Consulta.  
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar a seguinte documentação 
de habilitação, em uma via, contidos em um único envelope. Na parte externa desse envelope, 
deverá constar a inscrição “Documentos de Habilitação”, o número e a indicação da Licitação, e 
o nome da Licitante. 

 
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais;  
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 
d) Ato Constitutivo devidamente registrado, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
Observação:  O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado. 

 
1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" do item 1 não precisarão constar 

do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO , se tiverem sido apresentados para 
credenciamento nesta Carta Consulta. 

 
2. REGULARIDADE FISCAL: 

 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
desta licitação;  
c) Certidão Negativa de Débito referente à Dívida Ativa da União (que abrange o INSS) , 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;  
d) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria de Fazenda Estadual;  
 d.1) No caso de Certidões expedidas pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de 
Janeiro deverá ser apresentada, em conjunto, sob pena de inabilitação, a Certidão Negativa de 
Débito referente à Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 
(PG5); 
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e) Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Secretaria de Fazenda Municipal, relativo à sede 
da licitante;  
f) Certidão de Regularidade de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS).  
 
3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da Pessoa 
Jurídica; 
Obs:  Empresas com sede no município do Rio de Janeiro deverão apresentar as certidões do 1º, 
2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição. 
b) 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
    b.1) Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou de patrimônio 
líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A 
comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor e devidamente registrado ou pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social. 

 
 
4. DECLARAÇÕES 
 
a) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em 
obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no 
Estado do Rio de Janeiro, conforme disposto no artigo 2º do Decreto nº 18.345 de 01.02.2000, 
ou Declaração firmada pela licitante, na forma prevista no ANEXO VI, de que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor 
de dezesseis anos, sob as penas da lei. Para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de 
Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a firma tem sua 
sede; 
b) Declaração de inteira submissão aos termos da CARTA-CONSULTA Nº 011/2016. (vide 
modelo no ANEXO VI deste Instrumento Convocatório). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rua do Russel, 76 - Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-010 

CNPJ: 00.343.941/0001-28  Inscrição Municipal: 01.953.745    

Tel.: (21)2555-3750  Fax.: (21)2555-3753 

www.vivario.org.br 

 
 

ANEXO VI 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
 
Rio de Janeiro, ___ de _______ de 2016. 

 
 

Da empresa:_______________________ 
CGC: _____________________________ 
Endereço:_________________________ 
 
À Comissão de Licitação do Viva Rio 
 
 
   Tendo em vista o devido atendimento ao instrumento convocatório 
referente a licitação no modalidade de Carta - Consulta nº011/2016 , declaramos: 
 
 

- que atenderemos ao que dispõe o art. 7º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, em seu inciso XXXIII que assim determina: “Proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”; 

 
-    inteira submissão aos termos deste Edital.  
  

  
 
 
 

________________________________________ 
Ass. do representante legal 
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MODELO DA DECLARAÇÃO DE ME E/OU EPP 
 
 

Ref.: Carta - Consulta n.º 011/2016 
 
 
 
______________________________________________________, com sede na 
                                       (razão social da empresa) 
____________________________________________________, inscrita no C N P J n º 
______________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF 
nº__________, DECLARAR , sob as penas da Lei, que é 
____________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), 
que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se 
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4 º do art. 3 º da Lei 
Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 
45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no 
presente certame. 
 
 
 
 

...................................................................................... 
Local/data 

 
 
 

...................................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO Nº XXX/2016 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A VIVA RIO 
E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 

VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ nº 00.343.941/0001-28, com 
sede na Ladeira da Glória, 99 - parte, Glória, nesta Cidade, por seu Presidente, JOSÉ VIANA 
DE OLIVEIRA PAULA , Brasileiro, casado, cineasta, portador da identidade do CREA-RJ na 
10.647-D e do CPF sob o nº 021.807.237-68, residente e domiciliado nesta Cidade, nos termos 
do artigo 22, alínea “a”, de seu Estatuto Social, nomeia e constitui seu bastante 
procurador SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, radialista, portador da 
identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF N° 463.219 .347-04, residente e domiciliado nesta 
Cidade, na qualidade de CONTRATANTE e XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ-MF nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX , com sede na XXXXXXXXXXX na pessoa de seu representante legal 
XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, portador da identidade nº XXXXXXX, órgão 
expedidor e do CPF XXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXX, na qualidade de 
CONTRATADA,  celebram este contrato pelas cláusulas e condições a seguir: 
  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de XXXXXXXXXXX no XXXXXX, localizado no Município de XXXXX, conforme 
especificações, constantes do ANEXO I, do presente Instrumento Convocatório. 
 
Parágrafo Único -  Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de 
todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos na Carta-
Consulta nº XXX/2016, no Termo de Referência - Anexo I, bem como na proposta e informações 
fornecidas pela CONTRATANTE. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução dos serviços, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação assumidas na 
Carta-Consulta n.º XXX/2016. 
 
Parágrafo Primeiro -  Quanto à execução dos serviços e outras obrigações: 
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I. Executar plenamente os serviços ora contratados, nas condições estabelecidas pela 
CONTRATANTE, constantes do Termo de Referência - Anexo I, responsabilizando-se 
integralmente pelos mesmos; 
 
II. Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso aos serviços em 
execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 
 
III. Correrão à conta da CONTRATADA todos os custos diretos e indiretos, encargos salariais, 
fiscais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxas de administração, lucros e quaisquer 
despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, necessários à sua completa realização; 
IV. Responder única e exclusivamente por qualquer dano ou prejuízo causado ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em 
decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, bem como, por 
qualquer acidente ocorrido com seus funcionários no desempenho de suas funções; 
 
V. Disponibilizar para a CONTRATANTE o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), Atestados de Saúde Ocupacional - ASOs (dos funcionários relacionados: admissional, 
periódico, mudança de função, demissional e retorno ao trabalho), treinamento referente à 
Biossegurança e POP´s das atividades; 
 
VI. Disponibilizar para a CONTRATANTE, no momento da Assinatura do contrato, o controle de 
imunização de seus colaboradores (Planilha com nome, função, matrícula e controle dos 
esquemas vacinais (dT, Hepatite B) e comprovação dos treinamentos realizados (referentes à 
saúde do trabalhador); 
 
VII. Disponibilizar a atualização do PCMSO, sempre que ocorrer; 
 
VIII. Providenciar, junto às autoridades competentes, a obtenção de licença, autorização de 
funcionamento e alvará da atividade a que se propõe. 
 
Parágrafo Segundo  - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 30% (trinta por cento), que a 
CONTRATANTE possa fazer no Contrato, podendo ser adotados percentuais superiores 
conforme negociação entre as partes.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

I. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, emitindo, 
relatório sobre a qualidade dos serviços prestados; 

II. Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços; 
III. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de 

avaliação destinados para esse fim; 
IV. Receber da CONTRATADA as comunicações registradas no “Formulário de Ocorrências” 

devidamente preenchido e assinado, encaminhando-o aos setores competentes para as 
providências cabíveis; 
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V. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe 
acesso às instalações; 

VI. Cumprir suas obrigações estabelecidas neste contrato;  
VII. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar; 
VIII. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados relativos aos serviços 

contratados;  
IX. Observar durante a vigência do contrato que seja mantida pela CONTRATADA, a 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

X. Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas, cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato, bem como fornecer todas as informações relacionadas ao seu objeto; e 

XI. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a respeito de advertência porventura a ela dirigida 
ou quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços, anexando cópia ao 
respectivo procedimento administrativo. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE: 
 
Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por 
prepostos designados, podendo para isso: 
 

I. Solicitar à CONTRATADA a substituição de equipamento ou material que não atendam 
às necessidades;  

II. Executar a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o equivalente 
aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadas em contrato; e 

III. A fiscalização e controle exercidos pela CONTRATANTE não exime nem reduz as 
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA neste Contrato.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 
 
A vigência do presente contrato será XXXXX, com data de início em XXXXX e término em XXXX, 
podendo ser prorrogado de acordo com interesse da CONTRATANTE, mediante Termo de 
Aditamento ao presente Instrumento. 
 
Parágrafo único -  Caso o Contrato de Gestão firmado com o XXXXX, não seja prorrogado, o 
presente contrato terá o prazo de vigência antecipado para a mesma data, uma vez que o objeto 
deste Contrato está diretamente vinculado à vigência daquele Contrato de Gestão. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
A descrição dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA constam do Termo de 
Referência - Anexo I, parte integrante deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E PAGAMENTO: 
 
O valor global do presente Contrato é de R$ 0,00 (XXXXX), cuja parcela mensal será em média 
de R$ 0,00 (XXXXX). 
 
O valor é calculado mediante efetiva execução do objeto, sendo o pagamento efetuado em conta 
bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 28 (vinte e oito) dias contados da data da 
apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante, comprovados através de 
relatório/medições mensais. 
 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a comprovar mensalmente a relação 
nominal, bem como o pagamento dos salários e dos encargos sociais (FGTS e Previdência 
Social) em benefício dos seus funcionários, sob pena de rescisão contratual e suspensão do 
pagamento. A CONTRATADA informará no início dos serviços, o quadro de funcionários 
designados, devendo comunicar imediatamente posteriores alterações. 
 
Parágrafo Segundo - Esta comprovação será feita no ato de entrega da Nota Fiscal, através de 
juntada de cópias da GPS - Guia da Previdência Social, SEFIP - Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, e Certidão de Regularidade de 
Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente à competência 
imediatamente anterior à emissão da Nota Fiscal. 
 
Parágrafo Terceiro – Deverá ser feita a comprovação da situação de regularidade fiscal, por 
meio de certidões, perante a Fazenda Pública Federal, Estadual (onde fica sediada a empresa e 
a do Estado do Rio de Janeiro, quando a sede não for deste Estado) e Municipal da sede da 
Contratada, bem como perante o INSS e o FGTS. 
 
Parágrafo Quarto - Na obrigatoriedade de retenção, recolhimento ou pagamento de Imposto de 
Renda que incida sobre a relação trabalhista deverá apresentar a guia devidamente quitada 
referente ao exercício anterior. 
 
Parágrafo Quinto – Todas as cópias dos documentos referidos nos parágrafos anteriores 
deverão ser enviadas por meio eletrônico pelo endereço certidaocontratos@vivario.org.br 
 
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA deverá obedecer às disposições legais concernentes ao 
transporte dos seus funcionários. Em caso de não realizar o pagamento de vale transporte, 
deverá ser apresentado a Contratante o Termo de Renúncia do funcionário. 
 
Parágrafo Sétimo - Na eventualidade de pagamento de vale alimentação ou refeição a 
CONTRATADA deverá comprovar a inscrição no PAT–Programa de Alimentação do 
Trabalhador, em conformidade com os dispositivos legais. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO: 
 
Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, após o prazo de 12 (doze) 
meses do contrato vigente. 
 

I - A repactuação será contada a partir da data de apresentação da proposta que gerou a 
presente contratação; 
II - Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da 
última repactuação ocorrida. 
 

Parágrafo Primeiro - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da 
planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que 
fundamenta a repactuação. 
 
Parágrafo Segundo - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
 
Parágrafo Terceiro - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo 
de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação 
dos custos. 
 
Parágrafo Quarto - No caso de repactuação, deve ser lavrado termo aditivo ao contrato vigente, 
mas ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a 
documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 
Podendo, a contratante realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quinto - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

 
I - a partir da assinatura do termo aditivo; ou 
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras. 
 

 
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
Os recursos financeiros destinados à execução do serviço objeto deste Termo de Contrato estão 
previstos no Contrato de Gestão celebrado entre o Município XXXX, por intermédio da XXXX e 
VIVA RIO, com vistas à operacionalização da gestão e à execução de ações e serviços de 
saúde no âmbito do XXXXX 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE: 
 
A CONTRATADA executará o objeto em questão por sua exclusiva conta e responsabilidade, 
inclusive as questões referentes a perdas e danos contra terceiros, ônus e obrigações 
concernentes à Legislação Fiscal, Social, Trabalhista e Tributária e ainda: 
 
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não importa em vínculo de qualquer natureza, 
inclusive trabalhista, entre o CONTRATANTE e os administradores, prepostos ou empregados 
da CONTRATADA, pois, esta se considera, irrevogável e irretratável, prestando serviços sem 
qualquer subordinação ao CONTRATANTE, uma vez que pactuam ser civil a relação ora 
ajustada. 
 
Parágrafo Segundo - Fica vedada a subcontratação, bem como, qualquer faturamento por parte 
de terceiros.  
 
Parágrafo Terceiro - As partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitirem, 
direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinção do 
presente contrato, quaisquer informações, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que 
venham a ter acesso, ou que lhes tenham sido confiados em razão do cumprimento do presente 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
 
Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 
 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início do serviço; 
V - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no Termo de Referência e no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
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XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
XII - a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto; 
XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
XIV - O presente contrato poderá ser rescindido, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, 
mediante notificação com 30 dias de antecedência, com prova de recebimento, ficando a 
CONTRATANTE desobrigada de pagamento à CONTRATADA de qualquer indenização por este 
ato. 
 
Parágrafo único - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
 
O atraso injustificado na execução do serviço objeto deste contrato sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da parcela em atraso, por dia 
de atraso, multa esta que será descontada da fatura a ser paga. 
 
Parágrafo Primeiro -  Pela inexecução parcial ou total da obrigação, garantida a defesa prévia 
da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá aplicar multa indenizatória de 10% (dez por cento) 
do valor total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente pela CONTRATANTE, após instauração de regular procedimento 
administrativo. 
 
Parágrafo Segundo -  Na aplicação das penalidades, a CONTRATANTE considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da empresa e, 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GESTÃO DO CONTRATO/NOTIF ICAÇÕES 
 
I. A representante da CONTRATANTE que será a Gestora de Contratos é a Sra. Cláudia 
Nascimento Leite. 
 
CONTRATANTE – VIVA RIO 
Rua do Russel, 76, Glória, Rio de Janeiro - Capital - RJ 
Telefone: (21) 97292-1558 ou (21) 2555-3750 - ramal 3209 
Atenção: Sra. Cláudia Leite 
E-mail: claudialeite@vivario.org.br 
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II. A CONTRATADA nomeia o Sr XXXXXXX, como seu preposto, que será o interlocutor perante 
a CONTRANTE, para garantir o cumprimento deste contrato. 
 
CONTRATADA - XXXXXXXXXX 
Endereço completo 
Telefone: (XX) XXXXXXXX                                Fax: (XX) XXXXXXXXXXXX                   
Atenção: Sr. XXXXXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
III. Todas as comunicações telefônicas ou verbais, que as partes mantiverem entre si, serão 
firmadas por escrito, exceto aquelas que visem simples providências. 
 
IV. Havendo mudança dos gestores e/ou de qualquer dado aqui estabelecido, deverão as partes 
enviar imediata comunicação, com a indicação do novo gestor, devendo tal alteração ser incluída 
como aditivo do presente contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de se reputar 
válidas as comunicações feitas nos dados anteriormente informados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
 
O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio 
de Janeiro/RJ. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e 
para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo: 
 

 
Rio de Janeiro/ RJ, ____ de ______________ de 2016. 

 
 
 

______________________________________ 
VIVA RIO 

 
 
 

__________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª)  ______________________________ 2ª)  __ __________________________ 
       Nome:                                 Nome: 
       CPF/MF n.º           CPF/MF n.º 
 


