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Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2019 

Para todos os possíveis fornecedores:   

Em anexo está o Convite para Cotação para o Acordo de Licenciamento para a Operação 
dos Serviços de Cafeteria no Consulado Geral Americano no Rio de Janeiro. O Anexo 1 
consiste na proposta do Acordo de Licenciamento, o qual será executado entre o 
Consulado e a empresa selecionada para administrar o local. Esse acordo consiste no 
documento principal, mais três itens adicionais:  

Anexo A – Desempenho Desejado sobre o Acordo de Licenciamento/Uso 
Anexo B - Licensor-Furnished Property 
Anexo C – Calendário de Feriados 

Anexo 2 contém instruções para preparação de cotação bem como a metodologia que o 
Consulado usará para evaluar as cotações e escolher o vencedor do Acordo de 
Licenciamento. 

Envio de cotação e data  

Todas as cotações devem ser enviadas, de forma física, para o seguinte endereço:  

Alice Caruso 
Avenida Presidente Wilson 147 
Rio de Janeiro, RJ CEP 20030-020 

TODAS AS COTAÇÕES DEVEM SER ENVIADAS PARA O CONSULADO 
AMERICANO ATÉ ÀS 17:00, HORÁRIO DO RIO DE JANEIRO, NA SEXTA 18 
DE OUTUBRO, 2019. COTAÇÕES RECEBIDAS APÓS ESSA DATA E HORÁRIO 
SERÃO REJEITADAS SEM MAIS CONSIDERAÇÕES.  

Pontos de Contato 

Direcionem todas as questões relativas à esse convite para cotação para o seguinte email:  
RioProcurement@state.gov – Assunto: Acordo de Licenciamento 
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Haverá uma visita ao local e uma conferência técnica que vai permitir que todas as partes 
interessadas tenham a oportunidade de levanter perguntas que tenham relação à esse 
Convite para Cotação e para ver o espaço onde o serviço será fornecido. Essa visita ao 
local e conferência será realizada no dia 10 de Outubro de 2019 às 14:00. Por gentileza 
avisar aos envolvidos se algém de sua empresa gostaria de atender à visita. Perguntas 
relacionadas ã esse Convite para Cotação devem ser enviados por escrito em até dois dias 
antes da data da visita.  
 
Agradecemos o seu interesse nessa solicitação.  
 
 
      Atenciosamente, 
 
 
      Alice Caruso 
      Licensing Officer 
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ANEXO 1 

ACORDO DE LICENCIAMENTO 

I. GERAL

A. Objetivo.  O objetivo desse Acordo é oferecer o licenciamento para que o 
Licenciado opere o espaço de cafeteria sob as premissas da Contratante. Para os objetivos 
desse acordo, o Consulado Geral Americano, é a Licenciante e, ____________________
_____________________ é o Licenciado. O termo “partes” significam Licenciado e 
Licenciante. Nenhum dinheiro do Governo dos Estados Unidos será reservado sob esse 
acordo.

B. Descrição da Operação da Cafeteria.  O Licenciado deve estabelecer e operar as 
instalações do serviço de alimentação com o objetivo de oferecer comida, bebidas não 
alcoolicas e outros itens que podem ser autorizados pelo Licenciante sob esse acordo. 
Veja Anexo A para especificações sob a operação das instalações do serviço de 
alimentação. 
II. PERIODO DO ACORDO

A. Período Inicia do Acordo. Esse Acordo entrará em vigor trinta (30) dias corridos
depois da data de assinatura do Escritório de Licenciamento e terá a validade de um (1)
ano.

B. Períodos Subsequenstes. Esse Acordo poderá ser renovado através de um acordo
mutuo de ambas as partes. Renovações serão cocnedidas por periíodos de um ano, não
excedendo 4 períodos adicionais sob o acordo original. Renovações desse acordo vão
depender de um pontuação satisfatória obtida na pesquisa de opinião feita pelos
funcioários de Licenciantes sobre o serviço prestado pelo Licenciado. Qualquer
renovação será formalizada através de uma modificaçao no Acordo de Licenciamento,
assinado por ambas as partes.

III. ESPECIFICAÇÕES DAS OPERAÇÕES DA CAFETERIA

Operações da cafeteria, incluindo detalhes de responsabilidade de ambas as partes, estão 
descriminados no Anexo A desse acordo.  

IV. EQUIPE DA LICENCIANTE

A. Escritório de Licenciamento.  O Escritório de Licenciamento tem a completa
responsabilidade sob a administração desse Acordo. Somente o Escritório de
Licenciamento está autorizado a tomar decisões em nome da Licenciante para retificar,
modificar ou desviar do Acordo os termos e condições. O Escritório de Licenciamento
pode delegar certas responsabilidades para representantes autorizados.
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B. Representante técnico.  O Escritório de Licenciamento irá designar o
Representante Técnico. O mesmo vai agir como o principal ponto de contato da
Licenciante para as operações do dia-a-dia e garantir a conformidade com o Acordo de
Licenciamento. Se nenhum Representante Técnico for nomeado, a responsabilidade
ficará com o Responsável da Licenciante.

C. Inspetores.  Inspetores podem trabalhar para o Escritório de Licenciamento ou
Representatne Técnico, se um for noemado. Inspetores são autorizados à fazer inspeções
diariamente e monitorar o trabalho do Licenciado. O Escritório Médico Regional (RMO)
vai fornecer a inspeção sanitaria das instalações. O Escritório de Manutenção das
Instalações (FMO) vai supervisionar as responsabilidade de manutenção e segurança do
Licenciado na área da cafeteria. O Escritório de Serviços Gerais (GSO) vai fornecer o
controle de inventário do mobiliário de propriedade da Licensiante. O(s) Inspetor(s) vai
inspecionar e monitorar os serviços fornecidos pela Licenciada.

D. Autoridade para Retificar o Acordo.  Em nenhum caso o Representante Técnico
ou Inspetor serão autorizados a ratificar o Acordo. Somente o Escritório de
Licenciamento pode ratificar o Acordo.

V. INSPEÇÃO

A. Responsabilidades do Licenciado.  O Licenciado deve desenvolver e manter um
sistema de inspeção voltado para assegurar a qualidade e o padrão dos serviços sanitários
e de limpeza. Esse sistema deve incluir histórico por escrito com as inspeções feitas. Esse
histórico deverá ficar disponível para a Licenciante mediante solicitação/pedido.

B. Direitos da Licenciante.

(1) A Licenciante tem o direito de inspecionar as instalações da cafeteria, assim como
o atual serviço oferecido. Essa inspeção pode ser feita a qualquer momento, sem aviso
prévio. A Licenciante poderá fazer a inspeção de modo que não atrapalhe os serviços do
Licenciado. Essas inspeções podem incluir, mas não estão limitadas a, uma revisão
abrangente dos items a seguir:

1. Qualidade do serviço, atenção, cortesia, e fatores similares
2. Qualidade da comida, apresentação, merchandising
3. Procedimentos e condições sanitárias
4. Apresentação dos funcionários
5. Programa de treinamento técnico, calendário e registros
6. Cumprimento do cardápio, conforme indicado no perfil básico de cardápio

aceito 
7. Exigências de segurança (Normas Regulamentadoras)

(2) As instalações do Licenciado podem ser inspecionadas, sem custo para a
Licenciante. O Licenciado deve fornecer todo equipamento e assistência para garantir um
ambiente seguro e conveniente para exercer suas funções.
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(3) O Escritório Médico Regional RMO, o Representante Técnico da Licenciante
e/ou inspector professional da saúde e alimentação devem fazer inspeções periódicas para
assegurar o cumprimento com os requisites do Acordo e com os padrões do setor.

VI. RESCISÃO

O Acordo de Licenciamento pode ser rescindido através de notificação por escrito, 
emitido pelo Escritório de Licenciamento, quando for para o melhor interesse da 
Licenciante. Esse cancelamento pode ser feito por (1) causa, por exemplo insuficiência 
do Licenciado em cumprir com os termos e condições do Acordo, or (2) conveniência da 
Licenciante. A Licenciante não é obrigada a notificar antecipadamente a rescisão. Após o 
término, o Licenciado deverá remover todos as suas propriedades das instalações. O 
Licenciante não será responsável por qualquer perda ou dano incorrido pelo Licenciado 
como resultado do término, incluindo, mas não se limitando a, perdas devido a 
deterioração do estoque, reclamações de funcionários, perdas de propriedades pessoais e 
lucros cessantes. 

VII. TERMOS DO ACORDO

A. Geral.  Anexo A enumera uma série de realtórios que o Licenciado deverá
obrigatoriamente enviar para a Licenciante.

B. Aluguel, Mobília e Equipamentos Fornecidos pela Licenciante. O Licenciado não
assume a responsabilidade por pagamentos de aluguel ou de reembolso da Licenciante
para a mobília ou o uso dos equipamentos da Licenciante como resultado do serviço
prestado sob esse Acordo. Consulte Seção VIII abaixo para a responsabilidade potencial
por parte do Licenciado caso haja dano à propriedade/equipamentos.

VIII. CLAUSULAS ESPECIAIS ACORDO DE LICENCIAMENTO

A. Acesso de segurança à Propriedade. A Licenciante se reserva o direito de negar o
acesso às instalações pertencentes e operadas pelo Consulado a qualquer indivíduo. O
Licenciado fornecerá nomes e dados pessoais sobre todo o pessoal (incluindo o plano de
funcionários substitutos) que vão trabalhar sob esse Acordo em até dez (10) dias antes do
início do trabalho.

B. Padrões de Conduta.  O Licenciado será responsável por manter padrões
satisfatórios de atitude, competência, conduta, limpeza, aparência e integridade dos
funcionários. O Licenciado será responsável por tomar medidas disciplinares com relação
aos funcionários, conforme necessário. Espera-se que cada funcionário do Licenciado
adira aos padrões de conduta que refletem crédito em si mesmos, em seu empregador e
no Consulado. Os funcionários do Licenciado devem usar polidez e cortesia ao lidar com
o pessoal do Consulado. Cada funcionário do Licenciado deve seguir as regras aplicáveis
do Consulado em relação ao acesso e presença nas instalações. O Licenciante se reserva
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o direito de instruir o Licenciado a remover um funcionário por falha no cumprimento
dos padrões de conduta.

C. Seguro para Danos Pessoais e Danos Materiais.

(1) O Licenciado, às suas próprias custas, manterá seguro contra incêndio, roubo,
inundação, responsabilidade e despesas médicas e de emprego dos funcionários,
conforme exigido por lei. O seguro deve cobrir todos os equipamentos de propriedade e
operados do Licenciado atrás do balcão de serviço.

(2) O Licenciado deve certificar que o seguro exigido foi obtido antes do início do
trabalho.

D. Indenização.  O Licenciante não será responsável por ferimentos pessoais ou por
danos a qualquer propriedade do Licenciado, seus executivos, agentes e funcionários ou
qualquer outra pessoa, decorrentes de qualquer incidente da execução deste Acordo pelo
Licenciado. O Licenciado concorda expressamente em indenizar e salvar o Licenciador,
seus executivos, agentes, servidores e funcionários, sem qualquer reclamação, perda,
dano, ferimento e responsabilidade causados por qualquer reclamação, perda, dano,
ferimento e responsabilidade, no entanto causados, resultantes ou resultantes da falha ou
negligência relacionada à execução dos trabalhos sob este Acordo. Além disso, qualquer
negligência ou suposta negligência do Licenciante, de seus executivos, agentes,
servidores ou funcionários não deve barrar uma reivindicação de indenização, a menos
que o ato ou omissão do Licenciante, de seus executivos, agentes, servidores ou
funcionários seja o único competente e causa de tal reivindicação, perda, dano, lesão ou
responsabilidade

E. Proteção de prédios, equipamentos e áreas do Consulado Americano. O
Licenciado deve tomar cuidado razoável para evitar danos aos prédios, equipamentos e
instalações do Consulado Americano. Se a falha do Licenciado em tomar os cuidados
adequados resultar em danos a qualquer uma dessas propriedades, o Licenciado deverá
reparar o dano sem nenhuma despesa para o Licenciante, conforme indicado pelo
Escritório de Licenciamento.

F. Equipamentos fornecido pela Licenciante.

(1) O Licenciante deverá fornecer os equipamentos descritos no Anexo B deste
Acordo. A entrega desses equipamentos é concluída quando disponibilizados no espaço
designado para o uso do Licenciado em sua operação da cafeteria. O Licenciado deve
confirmar por escrito ao Escritório de Licenciamento o recebimento do equipamento de
propriedade do Licenciador listado no Anexo B.

(2) A lista de todos os equipamentos fornecidas pelo Licenciante permanecerá com o
Licenciador. O Licenciado deve usar a propriedade somente em conexão com este
Acordo.
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(3) O Licenciante deve manter os registros oficiais de controle de propriedade de
todos os equipamentos fornecidas.

(4) Ao receber os equipamentos fornecidos pela Licenciante, o Licenciado assume o
risco e a responsabilidade por sua perda ou dano, exceto:

(a) Para desgaste razoável; ou
(b) Conforme disposto em contrário neste Acordo.

G. Precedência da tradução da língua Inglesa. No caso de qualquer inconsistência
entre a tradução em inglês deste Acordo e qualquer tradução em outro idioma, a tradução
em inglês prevalecerá.

IX. DISPUTAS

Se o Escritório de Licenciamento e o Licenciado não chegarem a acordo sobre qualquer 
questão contestada resultante deste Acordo de Licenciamento, a única solução para 
ambas as partes será o encaminhamento da questão contestada para o funcionário do 
Consulado Americano em um nível acima do Escritório de Licenciamento. A decisão 
desse oficial será considerada final para ambas as partes. 
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LISTA DE ANEXOS  

ANEXO A: Desempenho Necessário sob o Acordo de Licenciamento 

ANEXO B: Equipamentos/materiais fornecidos pelo Licenciante 

ANEXO C: Calendário de Feriados  
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ANEXO A 

DESEMPENHO NECESSÁRIO SOB O ACORDO DE LICENCIAMENTO 

I. ÂMBITO DO TRABALHO

O Licenciado deve estabelecer e operar as instalações de serviços de alimentação 
mostradas na Seção II abaixo, com a finalidade de distribuir alimentos, bebidas não 
alcoólicas e outros itens que possam ser autorizados pelo Escritório de Licenciamento 
sob este Acordo. A cafeteria deve ser operada em benefício de aproximadamente 250 
funcionários que integram o Consulado do Rio de Janeiro. 

A Licenciante não se responsabiliza por qualquer variação na população de funcionários. 
A extensão da ocupação não é garantida. 

II. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

A. Instalação para refeição. As instalação para refeição está localizada no primeiro
andar do prédio do Consulado e consiste em uma sala de refeições e uma área de
preparação de alimentos. A área de preparação de alimentos consiste em uma cozinha,
despensa, vestiário e lavatório de mão.

B. Assentos. Os assentos estão disponíveis para 64 pessoas na sala de refeições.

C. Histórico de desempenho.  Almoço e café da manhã compõem a maior parcela
das vendas. Em agosto de 2019, o Consulado realizou uma pesquisa com funcionários e o
documento de solicitação para este Acordo reflete as preferências e solicitações de tipos
específicos de alimentos que os funcionários do Consulado preferem que sejam
disponibilizados regularmente para café da manhã e almoço. Essas informações foram
incluídas no documento de solicitação para permitir ao Licenciado atrair uma clientela
maior. Se este Acordo for estendido conforme a Seção II do Acordo de Licenciamento, o
Licenciante se reserva o direito de ajustar os tipos de alimentos ou serviços solicitados
com base nos resultados mais recentes da pesquisa.

III. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

A. Cronograma. O serviço é requerido de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 15:00. A
cafeteria será fechada nos feriados oficiais do Consulado. A programação de feriados
para o ano de 2020 é mostrada no Anexo C

B. Modificações do Cronograma.   A Licenciante pode alterar as horas e os dias de
operação para que sejam consistentes com as alterações na política do Consulado. As
solicitações do Licenciado para modificar horas ou dias de serviço devem ser submetidas
ao Escritório Licenciamento para aprovação pelo menos cinco dias úteis antes das
modificações necessárias. Além do serviço de rotina, o Licenciado também pode ser
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contatado pelos funcionários do Consulado para atender refeições noturnas, eventos de 
final de semana, almoços e eventos especiais. Todos os eventos realizados no complexo 
do Consulado devem ser aprovados pelo(s) escritório(s) apropriado(s) e pelo Oficial de 
Segurança Regional (RSO). Qualquer acordo para usar o dinheiro do Governo dos EUA 
para comprar alimentos e/ou bebidas da Licenciante deve ser aprovado pelo Escritório de 
Contratos (CO), a menos que fundos representacionais sejam usados.  

IV. RESPONSABILIDADES DO LICENCIADO

A. Geral.  O Licenciado deve fornecer um serviço rápido, eficiente e cortês, e evitar
interferência indevida na operação do Consulado enquanto o serviço é prestado. O
Licenciado deve obter licenças e autorizações e observar todos os regulamentos e leis
aplicáveis sobre construção, saúde, segurança, sanitário e outros. O Licenciado deve:

- empregar pessoal suficiente e adequado;
- assegurar e manter o seguro;
- manter registros;
- enviar relatórios; e,
-observar outros requisitos do Acordo.

O Licenciado pagará todas as taxas, custos ou outros encargos incidentes ou resultantes 
de operações no âmbito do Acordo. O Licenciado deve tomar cuidado razoável no uso de 
espaço e equipamentos de propriedade da Licenciante. Quando o Acordo terminar, o 
Licenciado cederá o espaço e o equipamento em boas condições como quando recebido, 
exceto: 

- desgaste comum; e
- dano ou destruição fora do controle do Licenciado e não devido a culpa
ou negligência do Licenciado.

B. Serviço.  O Licenciado deve operar e gerenciar o refeitório em nome do
Licenciado no Consulado. O Licenciado deve remover qualquer louça suja, fornecer
louça limpa e garantir que as mesas e cadeiras sejam limpas antes de cada usuário estar
sentado. As instalações para refeições devem deixar uma impressão favorável do
Consulado para convidados e funcionários. O espaço, as instalações e os equipamentos
fornecidos pelo Consulado devem ser mantidos de forma consistente em condições e
aparência ideais.

C. Menus.   O Licenciado deve fornecer uma variedade de alimentos e bebidas
preparados com qualidade a preços razoáveis e deve estar de acordo com as preferências
comunicadas pela Licenciante/funcionários do Consulado. A variedade e a aparência dos
alimentos na cafeteria em cada dia de operação devem ser consistentes com os padrões
aprovados de serviço de alimentação e comparáveis às cafeterias comerciais americanas e
brasileiras. O Licenciado deve planejar e anunciar com antecedência menus semanais
através de várias mídias, além de publicar menus diários perto do balcão de serviço.
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D. Equipamentos e utensílios fornecidos pelo Licenciado. O Licenciado fornecerá
todo o equipamento necessário, talheres, louças e copos. O Anexo B fornece uma lista
detalhada do inventário da cafeteria atual.

E. Saneamento e Qualidade.

(1) O Licenciado deve servir alimentos saborosos, apetitosos e de qualidade, em
condições limpas e sanitárias.

(2) Todos os alimentos servidos devem ser saudáveis e livres de deterioração, livres
de adulteração e identificação incorreta e seguros para consumo humano. Itens não
cozidos, como frutas frescas, devem estar limpos e sem manchas. Todos os alimentos,
quando servidos, devem ter aparência atraente e temperatura e consistência corretas.
Devem ser frescos, úmidos, secos, macios, etc., conforme apropriado em cada caso.

(3) Todos os funcionários designados pelo Licenciado para executar o trabalho nos
termos deste Acordo de cafeteria devem estar fisicamente aptos a realizar o trabalho
designado e devem estar livres de doenças transmissíveis.

(4) O Licenciado cumprirá os seguintes padrões de limpeza e saneamento:
 Registrar, por escrito e fixar em um local visível a qualquer Inspetor da

Licenciante, a temperatura duas vezes por dia útil das áreas refrigeradas
(freezer e geladeira)

 Rotular os alimentos com a data de fabricação/embalagem e a data de
descarte, de acordo com as leis e diretrizes locais

 Mantenha o cronograma de limpeza encontrado na Seção J3 (a) abaixo
 Cumprir todas as leis e regulamentos locais aplicáveis em relação ao

manuseio seguro de alimentos, incluindo a certificação de treinamento

F. Pessoal e Supervisão.

(1) O Licenciado deve empregar pessoal suficiente para manter as condições
sanitárias e um serviço satisfatório, o que garantirá um serviço rápido e eficiente o tempo
todo. Todos os funcionários devem ser sóbrios, conscienciosos, arrumados e corteses. O
Licenciado deve sempre fornecer número adequado de funcionários do serviço de
alimentação para desempenhar as tarefas variadas e essenciais inerentes a uma operação
bem-sucedida do serviço de alimentação.

(2) O Licenciado exigirá que cada funcionário designado para trabalhar sob este
Acordo assine, ou reconheça, uma declaração de que ele ou ela não está empregado pelo
Licenciante/Consulado e não tem direito a quaisquer direitos ou benefícios do
Licenciante/Consulado.

(3) Os funcionários do Licenciado devem ser aprovados pela segurança do Consulado
antes de trabalhar sob este Acordo. O Licenciado deve fornecer os formulários de
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histórico pessoal de todos os funcionários que o Licenciado propõe que trabalhe sob este 
Acordo. Esses formulários estão disponíveis no Consulado. 

(4) O Licenciado deve empregar um gerente em tempo integral, a menos que o
Licenciado seja o indivíduo.

(5) Os funcionários do Licenciado devem usar roupas distintas, como crachá, boné,
braçadeira, blusa ou uniforme, como forma de identificação quando estiverem no prédio.
Os funcionários do Licenciado devem usar uniformes adequados, incluindo redes para o
cabelo e/ou capas de cabeça quando estiverem desempenhando suas funções no prédio.
As placas de identificação com o nome de cada funcionário devem ser exibidas como
parte do uniforme e devem estar legíveis.

(6) Os funcionários do Licenciado deverão trocar de roupa nos vestiários e manter a
sala em boas condições.

(7) Os funcionários do Licenciado devem ser totalmente capazes de executar o tipo
de trabalho para o qual são empregados.

(8) O Licenciado deve fornecer pessoal devidamente instruído para substituir os
funcionários regulares quando eles estiverem ausentes, para que uma operação de alta
qualidade seja mantida o tempo todo.

(9) O Licenciado e seus funcionários devem cumprir as instruções relativas à
condução e regulamentos em vigor para o controle de pessoas no prédio.

(10) O Licenciado é obrigado a agendar um programa de treinamento para
funcionários que continuará durante o presente Acordo e suas extensões, para garantir
que os funcionários realizem seus trabalhos com os mais altos padrões de segurança,
eficiência e saneamento.

(11) Todos os artigos encontrados pelo Licenciado, agentes ou funcionários do
Licenciado, ou por clientes e entregues ao Licenciado, devem ser entregues no Escritório
de Serviços Gerais (GSO) como itens achados e perdidos.

(12) O Licenciado deve cumprir com todas as leis trabalhistas brasileiras relativas aos
seus funcionários.

(13) O Licenciado deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos brasileiros em
relação ao manuseio seguro e sanitário de alimentos e procedimentos de segurança no
local de trabalho.

(14) O Licenciado deve fornecer todo o treinamento químico e de segurança
necessário para seu pessoal. Isso inclui, mas não se limita a: fornecer equipamento de
proteção individual (EPI) para seu pessoal e garantir que todos os funcionários sejam
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treinados em como lidar com produtos químicos de acordo com a FISPQ e que nenhum 
produto químico usado nas instalações da Licenciante viole a FISPQ.   

(15) O Licenciado deve manter registros atualizados no local, relativos ao treinamento
e certificação de seus funcionários em conformidade geral com as regras e leis locais do
Brasil e do USG relacionados aos padrões de segurança, produtos químicos, saúde e
emprego e quaisquer outros treinamentos ou certificados produzidos como resultado do
trabalho do Licenciado sobre a premissa da Licenciante. O Licenciado deverá fornecer
esses registros se solicitado pela Licenciante.

G. Remoção de lixo.  O Licenciado deve remover o lixo da cafeteria a qualquer
momento em que as latas de lixo estejam cheias ou não menos de uma vez após cada
refeição; o que acontecer primeiro. Qualquer alteração à esta disposição deve ser
direcionada por escrito pelo Escritório de Licenciamento.

H. Controle de roedores e pragas.  O Licenciado deve manter uma área de trabalho
limpa, livre de qualquer desordem, sujeira ou qualquer material que possa atrair roedores
e vermes.

I. Reparos realizados pelo Licenciado.  A Licenciante executará a manutenção
preventiva e o reparo dos equipamentos e dos itens listados no Anexo B. O Licenciado
deverá enviar uma ordem de serviço ao Escritório de Licenciamento no formulário
padrão do Consulado para todas as solicitações de reparo.

J. Serviços de Limpeza e Zeladoria.

(1) A Licenciante deve fornecer todos os suprimentos e equipamentos de limpeza
encontrados no Anexo B. Os suprimentos são solicitados através do Escritório de
Licenciamento no formulário de solicitação de bens descartáveis do Consulado.

(2) O Licenciado deve fornecer mão de obra e supervisão suficientes para manter a
cafeteria em uma condição limpa, ordenada e sanitária o tempo todo. Antes de iniciar o
trabalho, o Licenciado deve enviar ao Diretor de Manutenção de Instalações os nomes
das marcas ou o fabricante de qualquer material proposto para uso em conexão com o
trabalho deste Acordo. O Gerente de Manutenção de Instalações pode rejeitar qualquer
material que seja inadequado para a finalidade ou prejudicial às superfícies nas quais
deve ser aplicado.

(3) O Licenciado deve executar serviços de limpeza e zeladoria em um horário
regular e deve atender aos mais altos padrões de saneamento comuns à indústria de
serviços de alimentação. O Licenciado deve usar o seguinte cronograma de limpeza. O
Diretor de Licenciamento pode exigir aumentos neste cronograma, se as condições
exigirem limpeza mais frequente.

(a) Instalações de Alimentação e Serviços e Refeitórios
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(i) Imediatamente (após o uso do item):
 Microondas: Limpar derramamentos e respingos
 Fornos: Limpar derramamentos imediatamente
 Abridores de latas: limpar e higienizar após cada uso
 Carrinhos e equipamentos de transporte: limpar derramamentos

e respingos imediatamente
 Preparação de Café e Chá: limpar derramamentos e respingos

imediatamente; enxágüar cestas, urnas e panelas após cada uso
 Áreas dos funcionários: limpar e desinfetar as mesas após cada

uso
 Pisos: limpar derramamentos imediatamente
 Paredes da cozinha: limpar salpicos imediatamente
 Mesas de trabalho e bancadas: limpar e higienizar as bancadas

e prateleiras após cada uso
 Despolpadores, liquidificadores: limpar derramamentos e

respingos imediatamente
 Fogão: limpar imediatamente os derramamentos
 Geladeira: limpar derramamentos imediatamente
 Pias: limpar e desinfetar o interior da pia após cada uso
 Panelas de cozimento a vapor: limpar e higienizar as

superfícies internas após cada uso; desmonte, limpe e higienize
as torneiras e válvulas após cada uso

 Mesas de vapor: limpar imediatamente os derramamentos
 Armários de retenção e impermeabilização aquecidos: limpar

derramamentos imediatamente

(ii) Diariamente:
 Máquina de gelo: limpar portas, juntas e superfícies externas
 Microondas: limpar e higienizar as superfícies interiores;

desmontar, limpar e higienizar a bandeja de proteção do
ventilador; limpar superfícies externas

 Áreas de escritório: varrer e esfregar; limpar superfícies de
trabalho

 Carrinhos e equipamentos de transporte: limpar e higienizar
prateleiras e racks

 Preparação de café e chá: desmontar, limpar e higienizar as
cabeças e bicos de pulverização diariamente

 Fritadeira: limpar as superfícies externas; limpar e filtrar a gordura
 Máquina de lavar louça: limpar portas, juntas e superfícies
 Pisos: varrer conforme necessário no final do turno; limpeza úmida

conforme necessário no final do turno; lavar no fechamento
 Paredes da cozinha: lavar as paredes nas áreas de preparação e

cozimento no fechamento
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 Mesas de trabalho e bancadas: limpar e higienizar as bancadas e
prateleiras no final do dia

 Despolpadores, liquidificadores: limpar e higienizar todas as
superfícies expostas

 Fogão de cozinha: limpar e higienizar todas as superfícies de
trabalho no final do turno

 Pias: limpar as superfícies externas e o contra-resplendor no final
do turno

 Mesas a vapor: limpar e higienizar superfícies e racks internos
 Latas de lixo: limpar e desinfetar latas com água quente e

detergente
 Chapa, grelha, assadeira: limpar as superfícies da escova e da

grelha conforme necessário no final do turno; limpar as superfícies
circundantes e a bandeja de gordura no final do turno; limpar a
superfície de cozimento e o contra-resplendor diariamente no
fechamento

 Armários de retenção e impermeabilização aquecidos: limpar as
superfícies e racks internos; limpar superfícies exteriores

(iii) Semanalmente:
 Fornos: limpar superfícies e racks internos
 Carrinhos e equipamentos de transporte: limpar e higienizar

suportes e exteriores
 Preparação de café e chá: limpar e escovar a urna, as panelas e os

cestos usando um produto de limpeza recomendado pelo fabricante
 Fritadeira: ferver fritadeiras
 Lavagem da louça: desmontar e limpar
 Áreas dos funcionários: limpar os armários e as áreas de

armazenamento
 Mesas de trabalho e bancadas: limpar pernas e suportes; esvaziar,

limpar e higienizar gavetas
 Fogão: desmontar os queimadores, limpar bandejas
 Geladeira: limpar portas, juntas e superfícies externas; esvaziar,

limpar e higienizar
 Paredes: lavar
 Prateleiras: limpar e higienizar; lavar as prateleiras, armários e

máquinas de gelo
 Pias: limpar pernas e suportes
 Chapa, grelha, assadeira: desmontar e limpar os queimadores e

bandejas

(iv) Mensalmente:
 Máquina de gelo: drenar o gelo, limpar e higienizar as superfícies

internas; nivelar a unidade de fabricação de gelo
 Luminárias: limpar escudos e luminárias
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 Freezer: limpar
 Mesas de vapor: descalcificação
 Geladeira: limpar ventiladores
 Eliminador de gordura: bombeiar e limpar

(v) Trimestralmente.
 Tirar e encerar todos os ladrilhos resilientes.

(vi) Semestralmente.
 Executar a limpeza dos exaustores.
 Limpar todos os ventiladores e saídas de ar.

(vii) Especial:
 Misturadores, cortadores, processadores de alimentos:

desmontar, limpar e higienizar as peças do equipamento,
superfícies e mesas de trabalho após cada uso ou entre cada
troca de produto

(4) A falha em manter qualquer uma das instalações em condições limpas pode
resultar na retirada do privilégio de usá-las. Além disso, o Escritório de Licenciamento
pode limpar a instalação por outros meios e cobrar o custo desse trabalho ao Licenciado.

K. Áreas de segurança. O Licenciado será responsável pela segurança de todas as
áreas sob a jurisdição do Licenciado. Os funcionários designados terão a
responsabilidade de determinar que todos os equipamentos foram desligados, as janelas
estão fechadas, as luzes e os ventiladores desligados e as portas trancadas quando o
refeitório estiver fechado. O Licenciado deve apresentar um relatório diário ao escritório
da Guarda ao deixar o prédio. Uma chave deve estar disponível para uso emergencial
apenas no escritório de segurança do prédio.

L. Condições perigosas. O Licenciado deve eliminar condições insalubres ou
perigosas que sejam perigosas para qualquer pessoa que utilize a instalação de alimentos.
Isso deve incluir qualquer funcionário, agente ou representante do Licenciado,
funcionário do Consulado ou outros clientes da instalação de serviço de alimentação para
qualquer parte da instalação que esteja sob a jurisdição da Licenciada.

M. Responsabilidade. A Licenciante não será responsável de forma alguma por
danos ou perdas/ocasionados por incêndio, roubo, acidente ou pelos suprimentos,
materiais ou equipamentos armazenados do Licenciado, ou aos pertences pessoais dos
funcionários. O Licenciado deve relatar qualquer dano pessoal ou dano físico ao prédio
ou equipamento resultante de incêndio ou outras causas ao Gerente de Instalações
imediatamente.

N. Exercícios de combate a incêndios e defesa civil. O Licenciado deve notificar o
corpo de bombeiros em caso de incêndio. Todos os funcionários do Licenciado devem
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ser organizados e treinados para participar de exercícios de combate a incêndio e defesa 
civil, incluindo a comunicação de incêndios. Isso deve ser realizado com a cooperação do 
FAC e do RSO. 

O. Procedimentos de cobrança:  Os clientes pagam em reais. O Consulado não fará
pagamentos ao Licenciado. Uma conta será aberta e mantida para os clientes que desejam
pagar suas contas semanalmente.

P. Inventários:

(1) O Licenciado será solicitado à assinar o inventário dos equipamentos e
suprimentos fornecidos pelo Licenciador, localizados atrás do balcão da cozinha,
conforme listado no Anexo B, deste Acordo. O Licenciado deve tomar cuidado razoável
no uso de instalações, equipamentos e suprimentos e devolver o mesmo em boas
condições quando o Acordo terminar. O Licenciado não será responsável por desgaste
normal ou dano fora do seu controle. Caso o Licenciado deseje instalar ou usar
instalações trancadas, ele deve obter a aprovação do GSO e deixar as chaves no Posto dos
Marinheiros.

(2) Inventários de Talheres, Louças e Copos:  Uma vez por mês, no primeiro sábado
do mês, o Licenciado deve fornecer um inventário de todos os talheres, louças e copos da
cafeteria. Incluída neste inventário, haverá uma lista dos funcionários do licenciante que
retiraram qualquer um desses itens da cafeteria.

V.. RESPONSABILIDADES DO LICENCIANTE. 

A. Acordo de Operação da Instalação.  O Licenciante concorda em conceder ao
Licenciado por um período de até cinco anos o direito de estabelecer, gerenciar e operar
uma cafeteria no Consulado Americano para preparar e vender alimentos, bebidas não
alcoólicas e outros produtos que a Licenciante possa autorizar.

B. A Licenciante fornecerá espaço para operações sob o Acordo, conforme indicado.
Fornecerá entrada e saída adequadas, incluindo um uso razoável de elevadores,
corredores, passagens, calçadas e plataformas de carregamento existentes. A Licenciante
fornecerá à equipe do Licenciado treinamento em segurança contra incêndio e
treinamento sobre o uso seguro e aceitável do forno combinado. A Licenciante fornecerá
aquecimento, iluminação, ventilação e serviços públicos. Além disso, o Licenciante:

(1) Faça as melhorias e alterações que julgar necessárias, incluindo melhorias e
alterações necessárias para estar em conformidade com os requisitos sanitários
aplicáveis.

(2) Manter e reparar a estrutura do prédio em áreas designadas para uso do
Licenciado, incluindo:
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 pintura e redecoração;
 manutenção de ligações de gás, água, vapor, esgoto e elétrica;
 ventilação, luminárias elétricas (incluindo reposição);
 pisos e revestimentos;
 paredes e tetos; e
 manutenção do forno combinado.

O Licenciado arcará com as despesas de reparos necessários devido a negligência 
por parte do Licenciado ou de seus funcionários. 

(3) Às suas próprias custas, forneçer, instalar e permitir que o Licenciado use os
equipamentos listados e equipamentos adicionais de tipo semelhante quando necessário
para qualquer expansão aprovada pelo Escritório de Licenciamento. A Licenciante
substituirá o equipamento que ele forneceu, conforme julgar necessário. Sujeito a
operação e manuseio adequados do equipamento pelo Licenciado, a Licenciante
substituirá as partes componentes e fará reparos nesses equipamentos. A Licenciante
limpará os dutos de ventilação pelo menos semestralmente ou com mais frequência,
conforme necessário.

C. Equipamento de propriedade da Licenciante.  O equipamento fornecido pela
Licenciante está listado no Anexo B. A Licenciante fornecerá todos os principais itens de
equipamento, talheres, louças e copos, além de todos os suprimentos de limpeza
consumíveis.

VI. DIREITOS E AUTORIDADE DA LICENCIANTE

A. Fiscalização.  O Escritório de Licenciamento supervisionará a qualidade dos
serviços prestados pelo Licenciado e a razoabilidade dos preços cobrados. O Escritório
de Licenciamento pode aconselhar o Licenciado periodicamente sobre qualquer fonte de
insatisfação e solicitar correção.

B. Espaço Público. A Licenciante reserva-se o direito de usar as áreas de refeições e
outros espaços públicos que não sejam em períodos de atendimento, para reuniões de
funcionários da Licenciante ou outras assembléias. Após cada uso, a Licenciante limpará
e reorganizará o espaço sem custos para o Licenciado.

VII.. RESTRIÇÕES 

A. Equipamento.  A menos que de outra forma permitido pelo Escritório de
Licenciamento, o Licenciado não deve instalar equipamentos diferentes dos especificados
neste Acordo ou remover qualquer equipamento de propriedade da Licenciante das
instalações.

B. Patrocínio.  As instalações e serviços fornecidos neste Acordo são para benefício
e conveniência dos funcionários do Consulado. A Licenciante pode regular o patrocínio
de outras fontes.
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C. Feriados Federais.  Nenhum trabalho deve ser realizado nos feriados do
Consulado. O Anexo C fornece uma lista de feriados agendados do governo americano e
feriados locais.

D. Instalações.  As instalações físicas do Consulado não devem ser usadas em
conexão com operações não incluídas no Acordo. O Licenciado pode, no entanto, utilizar
fontes centralizadas de preparação e armazenamento de alimentos localizadas em outros
lugares e trazer mercadorias ao Consulado diariamente.

VIII. DEFINIÇÕES  As seguintes definições pertencem a este Acordo.

A. Consulado Americano no Rio de Janeiro: O Consulado Americano no Rio de
Janeiro é intercambiável com "Licenciante" e "O Consulado".

B. ERA: Associação privada de assistência social e cooperativa de funcionários do
Consulado Americano e seus dependentes.

C. Comitê da Cafeteria: Um comitê de funcionários do Consulado formado para
representar os interesses dos funcionários em serviços de alimentação.

D. Escritório de Licenciamento: “Escritório de Licenciamento” significa uma pessoa
com autoridade para celebrar, administrar e/ou rescindir Acordos e fazer determinações e
constatações relacionadas.

E. Licenciado: "Licenciado" significa o indivíduo ou empresa que celebrou um
Acordo com o Consulado. “Oferta” significa uma resposta a uma solicitação que, se
aceito, obrigaria o ofertante a executar o Acordo resultante.

F. RSO: Escritório Regional de Segurança do Consulado AMERICANO.

G. GSO: Escritório de Serviços Gerais do Consulado Americano.

H. RMO: Diretor Médico Regional.
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ANEXO B 

EQUIPAMENTOS / MATERIAIS FORNECIDOS PELO LICENCIADOR 

Item  Quantity 
Estimated  Value  of 
Property (USD) 

Estimated  Total 
value (USD) 

Industrial Ice maker Everest  1   $ ‐   

4 doors commercial refrigerator Kofisa  1   $ ‐   

Refrigerator/Freezer Gelopar  3   $ ‐   

Microwave oven Panasonic  2   $ 525.00  $                1,050.00 

Coffee machine Universal  1   $ 388.01  $ 388.01 

Orange juicer Croydon  2   $ 879.00  $                1,758.00 

Metal office table with glass top, rectangular  2   $ 558.90  $                1,117.80 

TV Monitor, color, 40 inch ‐ Sony  2   $ 430.00  $ 860.00 

Cold buffet Jabur  2   $ ‐   

Warm buffet Jabur  2   $ ‐   

Industrial dish washer Netter ‐ NT 300 3T  1   $ 6,877.27  $                6,877.27 

Dosimeter for dishwasher  1   $ 147.50  $ 147.50 

Glass door refrigerator Gelopar  2   $ ‐   

Mixer Croydon  1   $ ‐   

Mixer Poli  1   $ ‐   

Small griddle Croydon  1   $ ‐   

Electric  water heater Aquatec 200L  1   $ ‐   

Meat grinder Skymsen  1   $ ‐   

Combined oven Rational 10 GN  1   $ 8,974.08  $                8,974.08 

Stainless steel table for combined oven  1   $ 472.50  $ 472.50 

4 burners stove + oven ‐ PPIENK  1   $ 1,954.73  $                1,954.73 

Fryer Croydon  1   $ ‐   

Waffle maker Croydon  2   $ 1,399.00  $                2,798.00 

horizontal counter refrigerator PPIENK  2   $ 1,824.31  $                3,648.61 

 $        30,046.50 
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ANEXO C 

CALENDÁRIO DE FERIADOS 

Feriados 

A cafeteria fechará nos feriados Oficiais a seguir respeitados pela Missão Americana, 
Brasil, Rio de Janeiro para 2020. Cada ano a Licenciante vai fornecer a listagem 
atualizada.  

Data          Dia  Feriado Americano Feriado Local 

01 Janeiro        Quarta         Confraternização Universal        Confraternização Universal 
20 Janeiro       Segunda         Aniversário MLK, Jr           São Sebastião 
17 Fevereiro       Segunda         Aniversário Washington 
24-25 Fevereiro      Seg-Quarta         Carnaval 
10 de Abril          Sexta         Sexta-Feira Santa 
21 de Abril         Terça         Tiradentes  
23 de Abril         Quinta         Dia de São Jorge 
01 Maio         Sexta         Dia do Trabalhador 
25 Maio       Segunda         Memorial Day 
11 Junho        Quinta         Corpus Christi 
4 Julho (3 Julho)    Sábado (Sexta)     Dia da Independência  
7 Setembro              Segunda          Dia do Trabalhado       Dia da Independência 
12 Outubro       Segunda          Dia de Colombo          Padroeira do Brasil  
2 Novembro            Segunda         Finados 
11 Novembro        Quarta         Dia do Veterano 
15 Novembro       Domingo         Proclamação da República 
20 Novembro            Sexta         Dia de Zumbi  
26 Novembro           Quinta         Dia de Ação de Graças 
25 Dezembro         Sexta         Natal         Natal 
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ANEXO 2 

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO DA PROPOSTA, AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E SELEÇÃO DO PRÊMIO 

I.. INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO DA PROPOSTA 

A. Informações gerais Envie um original e duas cópias da proposta, preparadas em 
formato e detalhes que permitam ao Licenciante fazer uma avaliação completa. A 
embalagem da proposta deve ser selada em um envelope e identificar claramente o nome 
da empresa, o gerente e o endereço. Identifique e explique quaisquer desvios, exceções 
ou suposições tomadas em relação a qualquer uma das instruções ou requisitos.

B. Prazo para envio.  Envie a proposta completa até sexta-feira, 18 de outubro de 
2019, às 17:00, horário do Rio de Janeiro, para: 

Alice Caruso ___________ 
Avenida Presidente Wilson 147 
Rio de Janeiro, RJ CEP 20030-020 
RioProcurement@state.gov 

C. Conteúdo da Proposta.  A primeira parte da proposta abordará informações gerais
sobre a pessoa/empresa que a enviou, incluindo experiência e referências. A segunda
parte da proposta abordará os requisitos de desempenho. CADA PROPOSTA DEVE
SER ASSINADA POR UMA PESSOA AUTORIZADA À REPRESENTAR A
EMPRESA. RECONHECE QUALQUER ALTERAÇÃO A ESTE CONVITE PARA
APRESENTAR A PRIMEIRA PARTE DA PROPOSTA, PARA QUE OS
AVALIADORES POSSAM SE CERTIFICAR QUE A PROPOSTA REFLETE
QUALQUER MUDANÇA DE TERMOS E CONDIÇÕES. Aborde as seguintes áreas na
ordem mostrada abaixo:

Part I – Informação Geral 
(a). Qualidade de serviço e experiência anteriores. Listar todos os 

Acordos e Acordos de Licenciamento que sua empresa realizou nos últimos três anos 
para o mesmo trabalho ou similar. Forneça o nome do cliente, endereço e números de 
telefone, datas e número de funcionários que prestam os serviços, valor em dólares e 
acordos financeiros, breve descrição do trabalho e quaisquer rescisões e o motivo da 
rescisão. 

(b) Capacidade Financeira.  Descreva a condição e a capacidade financeira
da sua empresa. Indique qual a porcentagem do total estimado de negócios da sua 
empresa que o trabalho sob esta solicitação implicaria durante o período de qualquer 
Acordo. Forneça uma demonstração financeira atual. Descreva quaisquer ativos que não 
sejam caixa, contas a receber, terrenos, prédios ou equipamentos transportados nos 
balanços patrimoniais da empresa. 
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(c) Outras informações gerais da empresa.  Forneça cópias de inspeções de
saúde recentes. 

Parte II – Desempenho Requerido 
(a) Ciclo e variedade de menus.

(1) Indique a duração do ciclo do menu e com que frequência ele muda ao
longo do ano. Forneça o ciclo completo do menu que você implementará, mostrando os 
preços de venda. Inclua sua política para promoções especiais, eventos promocionais e 
práticas de merchandising. Resuma o número de itens diários em cada categoria de 
alimentos, como entradas para almoços, legumes, saladas, sobremesas, bebidas, sopas, 
pães, itens de café da manhã, sanduíches, especiarias, itens grelhados, etc. Resuma o 
número total de itens diferentes em cada categoria para o ciclo completo do menu. 

(2) Para fins de compilação de ofertas, as seguintes informações
históricas podem ser úteis.   

 As pesquisas do consulado indicaram uma preferência pelas seguintes refeições e
lanches no café da manhã e almoço:

Doces de café da manhã  Café / Chá Cappuccino  Salada Bares 
Omeletes e Ovos  Pão de Queijo   Tapioca 
Panquecas Hamburgueres        Opções de baixa caloria 
Construa seus próprios sanduíches  Comida Brasileira   Frutas frescas 
Comida Italiana/Mediterrânea  Comida Árabe/Oriente Médio 
Opções pré-fabricadas/"pegue e vá"  Sanduíches 
Sobremesas com pouco açúcar/sem açúcar 

 Consistentemente, o Salada Bar é um item primário procurado na cafeteria.
 Estabelecer uma linha de menu com variedade, qualidade de comida e preços

competitivos suficientes pode aumentar o número de clientes na cafeteria.
 Os fornecedores devem enviar informações sobre suas embalagens de alimentos,

utensílios e materiais usados pelos clientes. Observe que a comunidade do
Consulado expressou uma preferência por materiais ecológicos,
biodegradáveis/recicláveis.

 Os funcionários do Consulado também expressaram uma preferência por um
“carrinho” para passar pelo Consulado pelo menos uma vez por dia. Se este é um
serviço que você pode fornecer, especifique que tipo(s) de comida/bebida você
pode oferecer e com que frequência.

 Se os fornecedores puderem fornecer uma opção de “quentinha”, forneça menus e
preços de amostra.

(b) Porção do menu, preços e preço padrão da unidade de pesagem.  Indique
suas políticas e procedimentos de preços para estabelecer tamanhos e preços das porções. 
Forneça um preço completo do menu e um livro de porções. Os funcionários do 
Consulado expressaram uma preferência pelo preço por quilo e esse preço é competitivo 
com as empresas locais. 
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(c) Saneamento.  Inclua padrões, requisitos operacionais, programas de
treinamento em saneamento, procedimentos de inspeção, programações de frequência e 
relatórios gerenciais.   

(d) Programas de Manutenção, Uso e Inventário do Licenciado.  Discuta os
programas de uso e inventário de todos os equipamentos e suprimentos usados na 
execução do Acordo. Um programa de manutenção preventiva deve incluir reparos, 
substituição e outros trabalhos de reabilitação de capital. 

(e) Pessoal. Forneça um padrão de equipe proposto para o seu pessoal na cafeteria
(número de pessoas e tarefas que eles concluirão).  

D. Procedimentos adicionais

(1) Alteração do Edital.  Se este Edital for alterado, todos os termos e condições não
alterados permanecerão inalterados.

(2) Mídia de licitações.  As propostas telegráficas e de fax não são aceitáveis. Após a
recepção das propostas, podem ser realizadas negociações. Além disso,
indivíduos/empresas que apresentam propostas podem ser solicitados a fornecer uma
apresentação oral ou até mesmo amostras de alimentos/bebidas.

(3) Oportunidade das propostas.  As propostas devem ser recebidas no local
designado para o recebimento das propostas, até a hora e data especificadas neste Edital.
Nenhuma proposta recebida após a data e hora de vencimento será considerada.

E. Visita ao local e conferência.  O Consulado organizará uma visita ao local e uma 
conferência no dia 10 de Outubro de 2019 às 14:00.  As partes interessadas devem se 
registrar enviando o Nome Completo e o número de um documento de identificação 
para RioProcurement@state.gov até o dia 07 de Outubro de 2019 às 15:00. Nesse 
momento, o chamador será avisado sobre onde eles devem se encontrar. A conferência 
visa proporcionar às partes interessadas a oportunidade de discutir os requisitos deste 
Edital e a visita ao local permitirá que as partes interessadas vejam a área em que as 
operações da cafeteria serão realizadas. Solicita-se às partes interessadas que enviem 
perguntas por escrito usando o endereço fornecido na carta de apresentação deste Edital, 
pelo menos dois dias antes da data da conferência.

II. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E SELEÇÃO DO PRÊMIO

A. Avaliação.  Para serem aceitáveis e elegíveis para avaliação, as propostas devem 
ser preparadas seguindo as instruções da Seção I acima e devem atender a todos os 
requisitos estabelecidos nas outras seções deste Edital. Todas as propostas serão 
avaliadas utilizando as informações apresentadas conforme solicitado acima na Seção 
I.C., “Instruções sobre a preparação das propostas - Conteúdo da proposta”.
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B. Seleção para Prêmio. A seleção dos prêmios será baseada na melhor abordagem, 
levando em consideração o desejo de um serviço de qualidade a preços razoáveis, em 
combinação com a qualidade e a experiência do serviço anterior. O Consulado poderá 
conceder este Acordo apenas com base na avaliação das ofertas iniciais, sem qualquer 
negociação, solicitação de amostras ou apresentações orais. Por conseguinte, as propostas 
devem ser apresentadas nos termos mais favoráveis possíveis. 




