
Camara Municipal de Bertioga .

Estado de Sao Paulo

Estancia Balnearia

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar para e-mail: elaine@bertioga.sp.leg.br)

TOMADA DE PRECO N° 004/2015

PROCESSO N° 0407/2015

Denominacao:

CNPJ n°:

Endereco:

e-mail:

Cidade

Estado:

Telefone:

Fax:

Contato:

Obtivemos, atraves do acesso a pagina, www.bertioga.sp.leg.br. nesta data, copia do

instrumento convocatorio da licitacao acima identificada.

Local: , de de.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando a comunicacao futura entre esta Camara Municipal e sua empresa, solicitamos

a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo a Secao de

Licitacoes e Compras.

A nao remessa do recibo exime a Camara Municipal de Bertioga da comunicacao, por

meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificacoes ocorridas no

instrumento convocatorio bem como de quaisquer informacoes adicionais, nao cabendo

posteriormente qualquer reclamacao.

Recomendamos, ainda, consultas a www.bertioga.sp.leg.br, licitacoes, para eventuais

comunicacoes e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatorio.
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TOMADA DE PRECOS N° 004/2015

PROCESSO N° 0407/2015

1. PREAMBULO

1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, pessoa juridica de direito publico interno,

com sede a Rua Reverendo Augusto Paes Davila, n° 374, Jardim Rio da Praia, Municipio

de BERTIOGA, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 68.021.534/0001-

38, torna publico que se encontra aberta licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS

n.° 004/2015 do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos das normas gerais da Lei

Federal n.° 8.666/93, suas alteracoes posteriores e demais normas vigentes e aplicaveis

ao objeto da presente licitacao e a Lei n° 8.248/91.

1.2. Os envelopes "A - Habilitacao" "B - Proposta ComerciaT, deverao ser entregues na

CPL - Comissao Permanente de Licitacao, no mesmo endereco da Camara, ate as 10:00

horas do dia 30 de outubro de 2015.

1.2.1. Os envelopes serao protocolados pela CPL - Comissao Permanente de Licitacao que

fara constar o dia e horario de entrega dos envelopes.

1.3. As empresas nao cadastradas que se interessarem em participar do presente

certame, devera apresentar documentos para o seu cadastramento impreterivelmente ate

as 10:00 horas do dia 23 de outubro de 2015, conforme artigo 22, § 2°, da lei

8.666/1993.

1.4. O inicio de abertura dos envelopes A - Habilitacao, ocorrera as 10:10 horas, do dia
30 de outubro de 2015, na sede da CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, a Rua

Reverendo Augusto Paes Davila, n° 374, Jardim Rio da Praia Municipio de BERTIOGA,

Estado de Sao Paulo

1.5. A abertura dos envelopes B - Proposta Comercial, ocorrera no mesmo dia e fica

condicionada a desistencia expressa de interposicao de recurso de que trata o artigo 109,

inciso I da Lei Federal n° 8.666/93, por parte dos participantes ou seus representantes

legais, em horario seguinte a abertura dos envelopes A - Habilitacao.

1.6. Fazem parte integrante da presente TOMADA DE PRECOS os seguintes Anexos e

Legislates:

1.6.1. ANEXO I - Especificacoes do objeto.

1.6.2. ANEXO II - Modelo de contrato

1.6.2. ANEXO III - Modelos de declaracao

1.6.3. ANEXO IV - Modelo de carta de credenciamento

1.6.4. ANEXO V - Planilha de Qualitativos e Precos

1.6.5. ANEXO VI - Modelo de Proposta

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. A presente TOMADA DE PRECOS tem por finalidade a contratacao de empresa p _

a prestacao de servicos gerais na nova sede deste Legislativo, incluindo os servicos de

conservacao, manutencao, limpeza e preparo de bebidas quentes, com a vigencia de 12

(doze) meses, com possibilidade de prorrogacao por ate iguais periodos limitados ha no

maximo 05 anos, com as obrigacoes a seguir citadas:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Estado de Sao Paulo

Estancia Balnearia

A empresa contratada devera disponibilizar, sem interrupcao, 02 (dois)

trabalhadores uniformizados, durante 44 horas semanais, no horario diario a ser

definido pela Camara Municipal de Bertioga.

Substituicao imediata de trabalhadores quando solicitado pela Camara Municipal

ou em razao de ausencia ou falta do trabalhador no servico.

Os trabalhadores disponibilizados pela empresa deverao executar os trabalhos

necessarios para a conservacao, manutencao e limpeza, nos patios,

estacionamentos, escritorios, banheiros, corredores, jardins, ou seja, em todas as

areas internas e externas da sede da Camara Municipal de Bertioga.

Os trabalhadores disponibilizados pela empresa deverao executar os trabalhos

necessarios para o preparo de bebidas quentes (chas e cafes) a serem servidas em

toda a sede da Camara Municipal de Bertioga, bem como a devida organizacao e

higiene da area da copa e cozinha da Camara Municipal de Bertioga.

Todas os encargos legais, de natureza trabalhista, tributaria, social e

previdenciaria, sem excecao, bem como todo e qualquer outro tributo que venha a

ser criado e que seja consequente da prestacao de servico contratada com os

trabalhadores serao de responsabilidade integral da empresa contratada, entre

eles, por exemplo: ferias, 13° salario, rescisoes, INSS, FGTS, PIS, uniformes, vale

transporte, exames medicos, demais direitos definidos pelo sindicato da categoria

ao qual estiverem subordinados, e outros que aqui nao estejam listados.

Fornecer aos seus funcionarios todos os materials necessarios para a realizacao do trabalho

com segnran9a e higiene de forma regular, ou sempre que necessario.

3. DAS RESTRIQdES E CONDIC6ES DE PARTIdPAQAO

3.1. DAS RESTRIQdES PARA PARTICIPAQAO

3.1.1. Sera vedada a participacao de empresa:

3.1.1.1. Em consorcio.

3.1.1.2. Com falencia decretada ou concordataria.

3.1.1.3. Declarada inidonea por ato do Poder Publico.

3.1.1.4. Cujo servidor, dirigente do Orgao ou responsavel pela licitacao, tenha

participagao direta ou indireta com o licitante.

3.1.1.4.1. Considera-se participa^ao indireta, a existencia de qualquer vinculo de

natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista.

3.2. DAS CONDIC0ES PARA PARTICIPAQAO - CADASTRAMENTO

3.2.1. Esta licita?ao esta aberta a todos os concorrentes, que se enquadrem no ramo de

atividade pertinente ao objeto da TOMADA DE PRECOS, que atenderem os requisitos do

presente Edital e seus Anexos.

3.2.2. Em atendimento ao art. 22 paragrafos 2°, da Lei 8.666/93, as empresas que nao

possuirem o registro cadastral expedido pela Camara Municipal de Bertioga, deverao

realizar o mesmo, ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,

apresentando os documentos abaixo mencionados. Serao aceitos certificado de registro
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cadastral de outros drgaos ou entidades da Administra9ao Publica, conforme preve a Lei

de Licitacoes e Contratos.

3.2.1.2. Para os nao Cadastrados:

As empresas que nao possuam registro cadastral deverao proceder ao cadastramento

apresentando os documentos abaixo relacionados.

3.2.1.2.1. Quanto a Habilitacao Juridica.

a) Conforme a sociedade da proponente devera ser apresentada ato constitutive, estatuto

ou contrato social em vigor e alteracoes subsequentes devidamente registradas.

b) declaragao de que nao utiliza mao de obra infantil.- Anexo II - Declaracao 02.

c) declaragao, sob as penalidades cabiveis, de estar ciente da obrigatoriedade de informar

fato superveniente impeditivo da habilita?ao.- Anexo II - Declaracao 03. ^^

d) no caso de representacao devera ser juntado instrumento publico de procura9ao ou

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo socio,

proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar copia

do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para

exercer direitos e assumir obrigacoes em decorrencia de tal investidura. - Anexo

e) copia e original (para conferencia) do RG - Registro Geral, do representante legal. -^

f) registro comercial, no caso de empresa individual.

3.21.2.2. Quanto a Regularidade Fiscal ' y'

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ.

b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao

domicilio ou sede o licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto da presente licitacao.

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Negativa de Tributes e

Contribuicoes Federals e Certidao Negativa da Divida Ativa da Uniao), Estadual e

Municipal (Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios e Certidao Negativa de Debitos

Imobiliarios) do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por

Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situa?ao regular no cumprimento dos encargos

sociais instituidos por lei.

3.2.1.2.3. Quanto a Qualifica9&o Economico-Financeira

a) Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social.

a) Certidao Negativa de Falencia ou Concordata, ou no caso de proponente nao sujeito a

falencia ou concordata, apresentacao de certidao negativa de distribuicao de acao

executiva patrimonial expedida pelo Cartorio Distribuidor da Comarca sede do licitante,

sendo consideradas validada as emitidas ate 60 (sessenta) dias anteriores a data de

abertura da licitagao.

b) afirmacao de que atende as exigencias de capacidade financeira, com a demonstracao

dos calculos referentes ao indice que segue:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
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Ativn Hirculante

Passivo Circulante

ILC = > ou= 1,0

B !, OU devera comprovar que possui capital minirno ou patnmenio Hquido igual ou
a 10% do valor estimado da compra.

O

fornecidapelaUatante.

—• -—

3 3 DAS DISPOSIQOES GERAIS

^mp^T

previstas no presente Edital

3.3Ta aceitacao de cerudees, quando emitidas, a«,av«. da .ntemet, ficara condicionada
a verificacao de sua validade e dispensam autentica?ao.

3.3.3. Todos os documentos exigidos na •^J*^^
prazo de validade na data prev,sta para a *^J*S««to. que nko tiverem
nenhum caso sera concedido prazo para a ^m^~ ^.°° permitida documentacao

^^T^T^^ que n&o sejam as
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3.3.8 Os documentos que dependam de prazo de validade e que nao contenha
especificado, deverao ter sido emitidos no maximo 60 (sessenta) dias de entrega da

proposta.

4. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES

4.1. Os envelopes "A - Habilitacao" e"B- Proposta Comercial" deverao ser apresentados

no local, dia e hora detenninados e atender aos seguintes requisitos:

4.1.1. O envelope "A - Habilitacao" devera conter em sua parte externa os seguintes

dizeres:

cAmara municipal de bertioga

tomada de precos n.° 004/2015

envelope a: habilitacao

razao social do proponente

cnpj/mf xxjcxx.xxx/xxxx-xx

4.1.2. O envelope "B - Proposta Comercial" devera conter em sua parte externa os

seguintes dizeres:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

TOMADA DE PRECOS N.' 004/2015

ENVELOPE B: PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ/MF XX.XXXJCXX/XXXX-XX

5. DA PROPOSTA COMERCIAL - (Envelope n° 002)

5.1. DEVERA CONTER OS DOCUMENTOS E INFORMAQOES DENTRO DOS

ENVELOPES:

5.1.1. Razao social da empresa, endereco completo e CNPJ.

5.1.2. Numero da TOMADA DE PRECOS.

5.1.3. Especificacao detalhada, de forma a caracterizar e identificar perfeitamente os

servicos cotados.

5.1.4. Preco unitario da prestacao de servicos, conforme Anexo I - Especificacoes do

Objeto.

5.1.5 Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar

da data de sua apresentacao.

5.1.6. Declaracao expressa do proponente ou representante legal de que aceita todas as

disposicoes contidas neste Edital. - Anexo II - Declaracao n° 04.

5.1.7. Declaracao expressa de que os precos contidos na proposta comercial incluem

todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, taxa de

administragao, materiais, mao de obra, encargos sociais trabalhistas, seguros, lucros e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. "

Anexo II - Declara?ao n° 05.
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CONTRATADA.

5 1 9 Data, assinatura e identificacao do proponente ou de seu representante legal.

representante legal.

permanecendo o paragrafo 2° do art. 45 da Lei n° 8666/93.

5.2.2. A cotacao de pre9os devera ser apresentada em moeda corrente nacional, expressa

em algarismos e por extenso.

5 2 3 Serao consideradas para efeito de julgamento das propostas comerciais, somente
as duas primeiras casas apos a virgula (centavos de real).

5 2.5. Serao desclassificadas as propostas comerciais que nao atenderem as e»gencias
do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregulandades, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5 2 6-0 objeto, as especificacoes tecnicas e documentacoes exigiveis, os anexos I, II e III
fazem parie integrante deste Edital, sendo que eventuais contranedades deverao ser
impugnadas no prazo da legislacao.

5 2 7 - A Camara Municipal de Bertioga, reserva-se o direito de revogar a P^ente
Udta9aO; sem que assista ao proponente direito a indenizacao, mesmo pelas despesas

que haja para concorrer.

5.2.9 - No caso de inexistencia de interessados, a Camara Municipal de Bertioga repetira
o procedimento licitatorio na modalidade tomada de preco.

5 2 10 - A Camara Municipal de Bertioga aplicara na solucao de qualquer pendencia nao
preita neste edital as normas constantes da Lei 8.666/93, os preceitos de direito
publico e outras pertinentes.

6. DO PROCESSAMENTO DA LICITAQAO

DOS DOCUMENTOS: CREDENCIAMENTO, ENTREGA DOS
OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOS""*

COMERCIAL
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6.1.1. Os envelopes "A - Habilitacao" e "B - Proposta Comercial", deverao ser entregues

devidamente fechados e indevassaveis, a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, que

os recebera no local, ate a data e hora, estabelecidas no preambulo deste Edital.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 - Aberta a sessao, o representante legal da licitante tera confirmado seu

credenciamento junto a Presidente da Comissao de Licitacoes, atraves de instrumento

que o legitime a participar da Tomada de Preco n° 004/2015 - Anexo III, devendo, ainda,

no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro

documento equivalente.

7.2 - O credenciamento far-se-a por um dos seguintes meios:

7.2.1 - Instrumento publico ou particular de credenciamento, com firma reconhecida,

pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes aos credenciados para representa-

la em todos os atos do certame (Modelo referential de credenciamento - anexo III).

7.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao/credenciamento, podera

representar mais de uma empresa nesta Tomada de Preco, sob pena de exclusao sumaria

das representadas.

8. DA ABBRTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

8.1. ABERTURA DOS ENVELOPES "A" - HABILITA(?AO - ENVELOPE 01 .

8.1.1. A presente TOMADA DE PRECOS sera processada e julgada de acordo com o

procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n.° 8.666/93, suas alteracoes

posteriores e demais normas vigentes e aplicaveis ao objeto da presente licitacao.

8.1.2. No dia, local e hora designados no preambulo deste Edital, na presenca dos

licitantes ou de seus representantes legais e demais interessados em assistir ao ato, a

CPL - Comissao Permanente de Licitacao iniciara os trabalhos, examinando os envelopes

'A - Habilitacao" e "B - Proposta ComerciaT, os quais serao rubricados pelos seus

membros e licitantes ou seus representantes legais credenciados, procedendo a seguir a

abertura do envelope "A - Habilitacao".

8.1.3. Os documentos contidos nos envelopes "A - Habilitacao", sera examinados e

rubricados pelos participantes da CPL - Comissao Permanente de Licitagao, bem como

pelas proponentes ou seus representantes legais, que sao os documentos relacionados

abaixo:

a) Certificado de Registro Cadastral expedido pela CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA,

guardada a conformidade com o objeto da presente licitacao e dentro do prazo de

validade na data de entrega do envelope "A - Habilitacao", ou registro cadastral de outros

orgaos ou entidades da Administracao Publica, conforme preve a Lei de Licitacoes e

Contratos

b) Declaracao de que apos a emissao do Certificado de Registro Cadastral, nao ocorreu

fato superveniente impeditivo contra sua habilitacao. - Anexo II - Declaracao n° 01.

c) Declaragao de que nao utiliza mao de obra infantil. - Anexo II - Declaracao n° 02.

d) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de estar ciente da obrigatoriedade de

informar fato superveniente impeditivo da habilitacao.- Anexo II - Declaracao n° 03.

8
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8.1.4. Desta fase sera lavrado ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer

declaracao constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de faze-la

posterionnente, tanto as proponentes que nao tiverem comparecido, como os que mesmo

tendo comparecido nao consignarem em ata os seus protestos.

8.2. CRITERIO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO

8.2.1. Serao inabilitados da presente licitacao os participantes:

8.2.1.1. Que apresentarem documentacao incompleta ou com borroes, rasuras,

entrelinhas, cancelamento em partes essentials, sem a devida ressalva.

8.2.2. Se todas proponentes forem inabilitadas, a CPL - Comissao Permanente de

Licitacao, podera fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacao de nova

documentacao, escoimada das causas que ensejaram a inabilitacao.

8.3. ABERTURA DOS ENVELOPES "B - PROPOSTA COMERCIAL"- Envelope 02

8.3.1. Os envelopes "B - Proposta Comercial" das proponentes habilitadas sera aberta a

seguir no mesmo local, pela CPL - Comissao Permanente de Licitacao, desde que haja

renuncia expressa, de todos os proponentes, de interposicao de recursos de que trata o

artigo 109, 1, "a" da Lei Federal n.° 8.666/93. Caso contrario, a data da abertura sera

comunicada as proponentes atraves de publicacao no Orgao de Imprensa Oficial, depois

de julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo para sua interposicao.

8.3.2. As propostas contidas nos envelopes "B - Proposta Comercial", serao examinadas e

rubricadas pelos membros da CPL - Comissao Permanente de Licitacao, bem como pelos

proponentes ou seus representantes legais presentes, procedendo-se a seguir a leitura

dos precos.

8.3.3. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer

declaracao constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de faze-la

posteriormente, tanto os proponentes que nao tiverem comparecido, como os que mesmo

tendo comparecido, nao consignarem em ata os seus protestos.

8.4. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.4.1. Desclassificacao

8.4.1.1. Serao desclassificadas as propostas que:

a) nao obedecerem as condicoes estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

b) as propostas que apresentarem precos globais excessivos ou precos manifestamente

inexequiveis, estes nos termos do artigo 48 § 1° e 2° da Lei Federal n.° 8.666193.

8.4.2. Classificacao

8.4.2.1. As propostas que atenderem todas as condicoes estabelecidas no presente

Edital e seus Anexos e, assim, consideradas aceitaveis, serao analisadas pela CPL -

Comissao Permanente de Licitacao, que fara a classificacao, levando-se em conta o

MENOR PRECO GLOBAL da proposta comercial.

8.4.2.2. Sera declarada vencedora a empresa que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL.

8.4.2.3. A data da entrega das propostas sera ate o dia 30 de outubro de 2015 - Horario:

10 horas mediante protocolo na Camara Municipal de Bertioga
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8.4.2.4. A data de abertura e julgamento das propostas sera no mesmo dia 30/10/2015

- Horario 10:10 horas com sessao publica de abertura das propostas

8.4.2.5. Havendo discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso,

prevalecera o valor por extenso.

8.4.2.6. No caso de empate, e observado o disposto da Lei 8.248/91 e art. 3° da Lei

8666/93 o objeto do certame sera adjudicado a licitante vencedora de sorteio realizado

em ato publico, para o qual serao convocados os licitantes empatados nos termos do

artigo 45§ 2° da Lei Federal n° 8666/93.

8.4.2.5.1. O sorteio consistira em colocar dentro de uma urna 10 pecas absolutamente

iguais, numeradas de um a dez, considerando-se vencedora a licitante que tirar o

numero maior, sendo que o numero tirado por uma sera recolocado na uma e assim

sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condicoes no sorteio. Persistindo o

empate, repetir-se-a a mesma operagao para as licitantes que mantiverem a igualdade,

ate que se obtenha um vencedor.

8.4.2.6. Nao serao considerados motivos para desclassificacao, simples omissoes ou

irregularidades materiais (erros datilograficos e de concordancia verbal) da

documentacao, da proposta comercial e de seus involucros, desde que sejam

irrelevantes, nao prejudiquem o processamento da licitacao e o entendimento da

proposta, ficando a decisao a criterio da CPL - Comissao Permanente de Licitacao.

8.4.2.7. O procedimento do julgamento das propostas observara inicialmente a abertura

do envelope n° 01 - Habilitacao, quando se declarara qual empresa estao aptas, sendo

que no caso de existirem empresas consideradas inaptas, o envelope n° 02 sera devolvido

a respectiva empresa. Nao havendo recurso quanto a inabilitacao ou no caso de decisao

sobre o respectivo recurso, o proximo passo sera a abertura os envelopes de n° 02, das

empresas habilitadas, quando atraves do criterio previsto neste edital, sera feito o

julgamento das propostas e adjudicado o objeto da licitacao a empresa vencedora.

8.4.2.8. Havendo necessidade, devidamente justificada, podera a Comissao Permanente

de Licitacao, suspender a sessao de abertura das propostas para deliberacao de

eventuais questoes ou recursos, mas desde logo dando ciencia aos interessados da data

da nova abertura dos envelopes contendo as propostas quando se declarara a vencedora

da licitacao, com a consequente adjudicacao do objeto.

9. DO PRAZO DB VALIDADE DA PROPOSTA

9.1. O prazo de validade da proposta comercial sera de no minimo 60 dias a contar da

data designada para a abertura dos envelopes.

10. DOS RECURSOS

10.1. Na presente licitacao poderao ser interpostos os recursos previstos no artigo 109 da

Lei de Federal n.° 8.666/93, observando-se para tal fim os prazos e demais normas la

existentes para a decisao quanto aos recursos.

10.2. O acolhimento do recurso importara a invalidacao apenas do(s) ato(s)

insuscetivel(is) de aproveitamento.
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10.3. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados junto a

CPL - Comissao Permanente de Licitacao da CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA.

11. DA HOMOLOGAQAO E ADJUDICAgAO

11.1. Concluido o julgamento, e depois de decorrido o prazo recursal, o processo sera

remetido a Mesa Diretora da CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA para homologacao e

adjudicacao.

11.2.A Licitante Vencedora sera convocada para assinar o contrato no prazo de ate 10

(dez) dias, sob pena de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do

contrato.

12. DA PRESTAQAO DOS SERVICOS

12.1. O recebimento, a verificacao da prestacao de servicos (nota fiscal e outros) e a

inspecao visual dos servicos previstos neste edital - Objeto (Anexo I) sera realizado pelo

Departamento de Servicos Gerais.

12.2. A nao aprovacao da prestacao de servigos tera efeito suspensivo ate que a empresa

providencie a solucao do problema (substituicao), no endereco da Camara Municipal de

Bertioga, num prazo maximo de 02 (dois) dias uteis.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento ao vencedor do presente certame licitatorio sera efetuado ate o quinto

dia util do mes seguinte apos o servico prestado, apos a entrega de nota fiscal e demais

documentos.

13.2 O vencedor do certame devera prestar o servico licitado no prazo de ate 10 (dez) dias

apos assinatura do contarto, salvo deliberacao da Camara.

14. DAS CONDICdES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado apos o recebimento da nota fiscal e demais

documentos, pelo Departamento de Financas da CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA,

desde que a adjudicataria tenha prestado satisfatoriamente o servico contratado.

14.2. A Licitante Vencedora devera emitir a nota fiscal de acordo com o servico

contratado bem como a legislacao vigente.

14.4 Quaisquer erro ou omissao ocorrido na documentagao fiscal sera motivo de corregao

por parte da Licitante Vencedora, e havera, em decorrencia, suspensao do prazo de

pagamento ate que o problema seja definitivamente sanado.

15. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
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15.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto desta licitacao, correrao a conta

dos recursos consignados no orcamento, a cargo da CAMARA MUNICIPAL DE
BERTIOGA, pela dotacao orcamentaria 3.3.90.39.78 - Outros servicos de terceiros -

elemento - limpeza e conservacao.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo
inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito previo da
citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administracao,

pelo prazo de ate cinco anos, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punicao

ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade.

16.2. Em caso de atraso na assinatura do contrato e ou inicio da prestacao do servico ou

outras irregularidades, a CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA podera, isolada ou

cumulativamente, garantida a previa defesa, aplicar a Licitante Vencedora as seguintes

penalidades (artigo 87 Lei Federal n.° 8.666/93):

16.2.1. Advertencia;

16.2.3. Multa de ate 50% (cincoenta por cento) do valor mensal do servico, em razao do
nao cumpra das obrigacoes assumidas, ou sua execugao inadequada, incluindo-se os

prazos estabelecidos nos tens 12.2, salvo por motivo de forca maior reconhecido pela

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA.

16.2.4. Suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo

prazo de ate cinco anos, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punicao ou

ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria CAMARA MUNICIPAL DE

BERTIOGA.

16.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

16.3. O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nesta secao

sera o valor original do contato, reajustado pelo Indice Nacional de Pre?os ao

Consumidor Amplo (IPCA-IBGE) ate a data de aplica?ao da penalidade.

16.4. Se o pagamento das multas referidas nesta segao nao for efetuado no prazo de 30

dias contados da data de sua respectiva notificacao, sua cobranca sera efetuada

judicialmente.

16.5. As multas sao autonomas e a aplicacao de uma nao exclui a outra.

16.6. A aplicacao de quaisquer sangoes sera precedida de procedimento em que se

garanta a ampla defesa da contratada.

16.7. As multas referidas nesta secao poderao ser descontadas no pagamento.

17. DO PRAZO E LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO
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17.1. Os servicos deverao ser realizados nas dependencias do novo predio da CAMARA

MUNICIPAL DE BERTIOGA, com sede a Rua Reverendo Augusto Paes D'avila, n° 374,

Jardim Rio da Praia - Bertioga.

17.2. Nao estao excluidas empresas de outros municipios, que possuem interesse em

participar da licitacao, ficando, somente, obrigadas, a entregar o objeto da mesma na

sede da CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA.

18. DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Como a presente licitacao esta sendo realizada na modalidade TOMADA DE

PRECOS, o valor nao podera exceder a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais),

sob pena de desclassificacao.

18.2. Esta TOMADA DE PRECOS devera ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu

processamento ou julgamento e podera ser revogada a juizo exclusivo da CAMARA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, caso seja julgada inoportuna ou inconveniente ao interesse

publico, devidamente justificado.

18.3. A simples participacao dos licitantes, caracterizada pelo oferecimento da proposta

comerdal, implicara a sujeicao dos mesmos a todas as exigencias e condicoes

estabelecidas nesta TOMADA DE PRECOS.

18.4. E facultado a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, suspender o andamento do

certame, para a promocao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a

instrucao do processo.

18.5. Os licitantes terao direito ao exame imediato do processo licitatorio e a obtencao de

copia dos elementos deles constantes, mediante simples requerimento.

18.6. As diividas e os casos omissos serao resolvidos pela CPL - Comissao Permanente de

Licitacao, submetidos por esta a autoridade superior.

18.7. Das decisoes da CPL - Comissao Permanente de Licitacao cabem recursos a

autoridade superior nos termos deste edital.

18.8. Correrao as expensas da licitante vencedora as despesas de transporte, seguro e

outros encargos que venham a recair sobre o objeto contratado.

18.9. A licitante vencedora tambem arcara com os tributos e impostos que

eventualmente nao tenham sido incluidos em sua proposta vencedora, qualquer que seja

a sua esfera de competencia, bem como assume, como exclusivamente seus, os riscos e

as despesas decorrentes da prestacao do servico.

18.10. Os danos e prejuizos serao ressarcidos a CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificacao administrativa a

licitante vencedora, sob pena de multa.

18.11. A CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA nao respondera por quaisquer onus,

direitos ou obrigacoes vinculados a legislacao trabalhista, tributaria, previdenciaria ou

securitaria que sejam decorrentes da execugao da presente TOMADA DE PRECOS

GLOBAL, cujo cumprimento e responsabilidade, cabem exclusivamente a licitante

vencedora, bem como a responsabilidade sobre quaisquer compromissos assumidos pela

licitante vencedora com terceiros, ainda que vinculado a execucao da presente licitacao, I
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aC0,

bem como, quaisquer danos causados a terceiros, em decorrencia de ato da licitante, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.12. Fica dispensada a garantia, na forma facultada pelo caput do artigo 56 da Lei

Federal n.° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

18.13. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para

o primeiro dia util seguinte, no horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital.

18.14. Quaisquer duvidas e esclarecimentos relativos a presente TOMADA DE PRECOS

deverao ser dirigidos de forma escrita a CPL - Comissao Permanente de Licitacao no

endereco da sede da CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA no periodo das 10:00 as 12:00

e 14:00 as 17:00 horas, ate o dia anterior a data de abertura dos envelopes "A -

Habilitacao".

Bertioga, 05 de out^ro de 2<dl5.

Luis Hei

Preside
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ANEXO I - TP N° 004/2015

Rcf.: PROCESSO N° 0407/2015

OBJETO

Contratacao de empresa para a prestac5o de servicos gerais na nova sede deste Legislativo,
incluindo os servicos de conservagSo, manuten9§o, limpeza e preparo de bebidas quentes, com a
vigencia de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogacao por ate iguais periodos limitados ha

no maximo 05 anos, conforme segue:

1. A empresa contratada devera disponibilizar, sem interrupcao, 02 (dois) trabalhadores
devidamente uniformizados, durante 44 horas semanais, no horario diario a ser definido

pela Camara Municipal de Bertioga.

2. SubstituicSo imediata de trabalhadores quando solicitado pela Camara Municipal ou em

razao de ausencia ou falta do trabalhador no servico.
3. Os trabalhadores (sexo feminino) disponibilizados pela empresa deverao executar os

trabalhos necessarios para a conservacao, manuten9ao e limpeza, nos patios,
estacionamentos, escrit6rios, banheiros, corredores, jardins, ou seja, em todas as areas

internas e externas da sede da Camara Municipal de Bertioga.
4. Os trabalhadores disponibilizados pela empresa deverao executar os trabalhos

necessarios para o preparo de bebidas quentes (chas e cafe's) a serem servidas em toda a
sede da Camara Municipal de Bertioga, bem como a devida organizagao e higiene da

area da copa e cozinha da Camara Municipal de Bertioga.
5. Todas os encargos legais, de natureza trabalhista, tributaria, social e previdenciaria, sem

exce93o, bem como todo e qualquer outro tributo que venha a ser criado e que seja
conseqUente da presta93o de servi90 contratada com os trabalhadores serao de
responsabilidade integral da empresa contratada, entre eles, por exemplo: ferias, 13°
salario, rescisoes, INSS, FGTS, PIS, uniformes, vale transporte, exames medicos,
demais direitos definidos pelo sindicato da categoria ao qual estiverem subordinados, e

outros que aqui n3o estejam listados.
6. Fornecer aos seus funcionarios todos os materiais necessarios para a realiza93o do

trabalho com seguran9a e higiene de forma regular, ou sempre que necessario.
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ANEXO II - MINUTA DB CONTRATO ADMINISTRATIVO

PRESTAgAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA

Pelo presente contrato de presta9ao de servi9o de mao de obra, que para todos os efeitos legais o

tornam publico, de urn lado, a CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, com personalidade

juridica, direito publico, inscrita no Ministfrio da Fazenda sob o C.N.P.J. n° 68.021.534/0001-38,

com sede a Rua Reverendo Augusto Paes D'avila, n° 374, Jardim Rio da Praia - Bertioga, neste ato

representada pelo seu Presidente, Ver. XXXXXXXXXXXX, portador do RG n° XXXXX SSP/SP e

inscrito sob o CPF n.° XXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado

a firma e de outro lado a firma XXXXXXXXXXXXXXX, empresa devidamente constituida,

inscrita no Ministe'rio da Fazenda sob o C.N.P.J. n° XXXXXXXXXXXXXX, com sede a

XXXXXXXXXXXX, n.° XXXX, neste ato representada pelo seu , XXXXXXXXXXX portador do

RG n° XXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA , tern entre si justo e acordado o

que segue:

Clausula P - Constitui especificadamente objeto do presente contrato a presta9So de servi9os gerais

de limpeza e copa (incluindo os servi9os de conserva93o, manuten9ao, limpeza e preparo de bebidas

quentes) na nova sede deste Legislativo, cabendo a CONTRATADA fornecer ma"o de obra para

realizacao dos servi9os prestados nesta clausula, e tambe*m:

1 .Disponibilizar 02 (dois) trabalhadores uniformizados, para realizar os servi9os citados nessa

clausula, bem como outros dele decorrentes e necessarios, pelo periodo de 44 (quarenta e

quatro) horas semanais, no horario diario a ser definido pela Camara Municipal de Bertioga.

2.Substituir imediatamente trabalhadores quando solicitado pela Camara Municipal ou em

razao de ausencia ou falta do trabalhador no servi90.

3.Executar os servi9os necessarios para a conserva9So, manuten9ao e limpeza da sede da

CONTRATANTE, em toda sua area interim e externa (patios, estacionamentos, escritorios,

banheiros, corredores, jardins, etc.), bem como os servos de copa, tais como o preparo de

bebidas quentes (chas e cafes) a serem servidas em toda a sede da Camara Municipal de

Bertioga, bem como a devida organiza9ao e higiene da area da copa e cozinha da Camara

Municipal de Bertioga.

4.Pagar todos os encargos legais, de qualquer natureza legal (trabalhista, tributaria, social,

previdenciaria e similares), sem exce9§o, bem como todo e qualquer outro tributo que venha

a ser criado e que seja conseqUente da presta9§o de servi9O ora contratado, bem como sera

de responsabilidade integral da CONTRATADA o pagamento dos salarios, beneficios legais

diretos e indiretos, por exemplo: fe'rias, 13° salario, rescisoes, INSS, FGTS, PIS, uniformes,

vale transporte, exames medicos, demais direitos definidos pelo sindicato da categoria ao

qual estiverem subordinados, e outros que aqui nSo estejam listados.

5. Fornecer aos seus funcionarios todos os materials necessarios para a realiza9§o do trabalho

com seguran9a e higiene de forma regular, ou sempre que necessario.
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Par&grafo 1." - Faz parte integrante deste contrato a descri93o completa do servi90 a ser prestado

pela CONTRATADA definido no objeto inserido no Anexo I - do Edital da Tomada de Pre9o

004/2015.

Pardgrafo 2.° - A CONTRATADA prestara diretamente a CONTRATANTE os servi9os previstos

neste contrato.

Clausula 2° - 0 servi90 serd realizado pela CONTRATADA na sede da CONTRATANTE, com

inicio a partir de ordem de servi9o expedida pela CONTRATANTE que definira inclusive os dias

de semana e horarios para a realiza9§o do servi9O.

Clausula 3" - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo conjunto dos servi9os descritos

na clausula primeira o valor mensal unitario de R$ XXXXXX.

ParAgrafo Unico - O valor previsto nesta clausula sera reajustado anualmente pelo IPCA-IBGE,

ou outro que vier a substituf-lo.

Clausula 4" - O pagamento citado na clausula anterior sera efetuado sempre ate o quinta dia util ao

mes seguinte ao servi9O prestado, mediante apresenta9ao de nota fiscal dos servi9os, bem como

c6pia dos documentos que comprovem o pagamento do salario dos trabalhadores, e ainda, o

recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios e tributdrios, que ser§o entregues em copia

simples para conferencia e arquivo.

Pardgrafo 1.° - Serd deduzido do valor mensal previsto na clausula anterior, os devidos tributes

cuja reten9ao deve ser feita pela CONTRATANTE.

Pardgrafo 2.° - Serd deduzido do valor mensal previsto na clausula anterior, os dias em que haja

falta de qualquer dos funcionarios da CONTRATADA, na ordem de 1/30 avos por dia, quando nao

ocorrer a substitui9§o do funcionario em ate 01 (uma) horas.

Pardgrafo 3.° - A falta de entrega de qualquer documento previsto nesta clausula pela

CONTRATADA impedird, a criterio da CONTRATANTE o pagamento.

Pardgrafo 4.° - Deverd ser entregue tamWm certidao negativa de previdenciaria e tributarias

mensalmente.

Cldusula 5a - A vigencia do presente contrato serd de 12 meses , com possibilidade de prorroga9ao

por iguais periodos limitados ha no maximo 05 anos a criterio da CONTRATANTE, sendo os

valores pagos mensalmente reajustados nos termos da clausula anterior.

Cl&usula 6° - A CONTRATADA responsabiliza-se por todo e qualquer dano que ocorra d

CONTRATANTE ou a terceiros, em razao de atos, a9des e omissdes de sua parte, em razao de dolo

ou culpa, no exercfcio do cumprimento do presente contrato.

Cl&usula T - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a

CONTRATANTE, a contrata9ao ora realizada estard sujeita d mais ampla e irrestrita fiscaliza9ao

por parte da CONTRATANTE.

Pardgrafo Unico - A ausencia de qualquer pagamento de obriga9§o quer trabalhista,

previdenciaria, social ou tributaria por parte da CONTRATADA, uma vez n§o sanada devidamente

em 30 (trinta) dias acarretard a rescisao do presente contrato.

Clausula 8" - Independentemente da aplica9ao de san9oes na forma prevista nos artigos 86 a 88, da

Lei Federal n.° 8.666/93, ficam estabelecidas todas as penalidades citadas no item 16 do Edital da

17
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TP 004/2015, como se aqui estivessem escritas, nas mesmas hipoteses e situacSes Id previstas,

devendo as penalidades pecuniarias eventualmente aplicadas ter como base o valor total do

contrato, no caso de descumprimento pela CONTRATADA.

Paragrafo tJnico - Eventual penalidade pecuniaria nao podera ultrapassar o valor de 50% (cincenta

por cento) do valor mensal previsto na clausula terceira deste contrato, podendo o valor da multa ser

reduzido em caso da inexecucao parcial nao gravosa.

Clausula 9" - Fica ajustado que assiste direito a CONTRATANTE de rescindir o presente contrato,

em caso da CONTRATADA nao cumprir fielmente as obrigacSes aqui assumidas.

Clausula 10 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir

unilateralmente o presente contrato, nos termos dos artigos 78 e inciso I do artigo 79 da Lei Federal

n.° 8.666/93.

Clausula 11 - A CONTRATADA obriga-se a manter , durante toda a execucao do contrato, em

compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicSes de habilitacao e

qualificacao exigidas no edital da TP 004/2015, bem como em toda a LicitacSo, sendo que faz parte

do presente contrato, como se aqui estivessem transcritas, todas as normas e especificacoes contidas

no processo administrativo n.° 0407/2015 que a CONTRATADA declare conhecer e aceitar no seu

todo.

Clausula 12 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta do elemento de

despesa de n.°. 3.3.90.39. - Outros servicos de terceiros - elemento - limpeza e conservacSo.

Clausula 13-0 presente contrato se regula pelas normas contidas na Lei de LicitacSes, pelos

preceitos de Direito Publico, sendo aplicado se necessario, supletivamente, os principios da teoria

geral dos contratos e as disposicdes de direito civil.

Clausula 14 - Sao gestores do presente contrato:

a) Pela CONTRATADA - Sr

b) Pela CONTRATADA - Sr

Clausula 15 - Fica eleito o foro distrital de Bertioga, com renuncia expressa de qualquer outro por

mais privilegiado que seja, para dirimir as duvidas porventura existentes neste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam as

sucessores, em 03 (tres) vias de igual teor, e rubrj

das testemunhas abaixo assinada. Bertioga, xxx

VER. Lufs

Presidente da Cam de Bertioga

iresente contrato, por si e seus

os efeitos de direito, na presenca

Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

Nome: Nome:
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ANEXO HI - Modelos de Declaracdes

DECLARACAO 1 - Anexo II - Envelope n° 01 - HABILITACAO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa juridica), interessada em

participar na TOMADA DE PRECOS N.° 004/2015, da Camara Municipal de Bertioga, DECLARO,

sob as penas da lei, de que apos a emissao do Certificado de Registro Cadastral, nao ocorreu fato

superveniente impeditivo contra sua habilitacao.

Bertioga, de de 2015.

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

DECLARAQAO 2 - Anexo II - Documento para realizar o cadastro e constar no envelope de

n° 01 - HABILITACAO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa juridica), interessada em

participar na TOMADA DE PRECOS N.° 004/2015, da Camara Municipal de Bertioga, DECLARO,

sob as penas da lei, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei Federal n.° 6.544, de 22 de
novembro de 1989, a (nome da pessoa juridica) encontra-se em situacao regular perante o

Ministerio do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituicao Federal.

Bertioga, de de 2015.

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

DECLARACAO 3 - Anexo II - Documento para realizar o cadastro e constar no envelope de

n° 01 - HABILITACAO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa juridica), interessada em

participar na TOMADA DE PRECOS N.° 004/2015, da Camara Municipal de Bertioga, DECLARO,

sob as penas da lei, estar ciente da obrigatoriedade de informar fato superveniente impeditivo da

habilitacao.

Bertioga, de de 2015.

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

DECLARACAO 4 - Anexo II - Envelope n° 002 - Proposta

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa juridica), interessada em

participar na TOMADA DE PRECOS N.° 004/2015, da Camara Municipal de Bertioga, DECLARO,

que aceito todas as disposigoes contidas neste Edital.

Bertioga, de de 2015.

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

DECLARACAO 5 - Anexo II - Envelope n° 002 - Proposta

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa juridica), interessada em

participar na TOMADA DE PRECOS N.° 004/2015, da Camara Municipal de Bertioga, DECLARO,

que os precos contidos na proposta comercial incluem todos os Custos e despesas diretas e

indiretas, tributes incidentes, taxa de administracao, materiais, mao de obra (especializada ou

nao), maquinas, ferramentas, equipamentos, transportes em geral, seguro dos operarios e contra

terceiros, encargos sociais trabalhistas, contribuicoes de qualquer natureza, lucros e quaisquer

outras despesas que se apresentarem e que a qualquer titulo se facam necessarias ao

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Bertioga, de de 2015.

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)
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ANEXOIV - Modelo de carta de credenciamento.

A CPL - Comissao Permanente de Ucitacao da Camara Municipal de Bertioga.
q ( \ nnrtador (al An n&A^a ^^ THentidade RG n.

reia prese , nnB/MD o«k n n °

ZSE,SbTmTidade Tomada de Precos n« 004/2015, instaurado
pela Camara Municipal de Bertioga.

Recurso.

Bertioga, __de de 2015.

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)
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Anexo IV

PLANILHA DE QUALITATIVOS B PREQOS (MEDIA)

Objeto: Contratacao de empresa para a prestacao de servicos gerais na nova sede deste

Legislativo, incluindo os servigos de conservacao, manutencao, limpeza e preparo de

bebidas quentes, com a vigencia de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogacao

por ate iguais periodos limitados ha no maximo 05 anos, conforme segue:

1. A empresa contratada devera disponibilizar, sem interrup?ao, 02 (dois) trabalhadores,

durante 44 horas semanais, no horario diario a ser definido pela Camara Municipal de

Bertioga.

2. Substituictio imediata de trabalhadores quando solicitado pela Camara Municipal ou em

razao de ausencia ou falta do trabalhador no servifo.

3. Os trabalhadores (sexo feminino) disponibilizados pela empresa deverao executar os

trabalhos necessdrios para a conservacao, manuten9ao e limpeza, nos patios,

estacionamentos, escritorios, banheiros, corredores, jardins, ou seja, em todas as areas

intemas e externas da sede da Camara Municipal de Bertioga.

4. Os trabalhadores disponibilizados pela empresa devenlo executar os trabalhos

necessarios para o preparo de bebidas quentes (chas e cafes) a serem servidas em toda a

sede da Camara Municipal de Bertioga, bem como a devida organizacao e higiene da

area da copa e cozinha da Camara Municipal de Bertioga.

5. Todas os encargos legais, de natureza trabalhista, tributaria, social e previdenciaria, sem

exce9§o, bem como todo e qualquer outro tribute que venha a ser criado e que seja

conseqtiente da presta9§o de servi90 contratada com os trabalhadores serao de

responsabilidade integral da empresa contratada, entre eles, por exemplo: ferias, 13°

salario, rescisoes, INSS, FGTS, PIS, uniformes, vale transporte, exames medicos,

demais direitos definidos pelo sindicato da categoria ao qual estiverem subordinados, e

outros que aqui nao estejam listados.

6. Fornecer aos seus fiincionarios todos os materiais necessdrios para a realiza9§o do

trabalho com seguran9a e higiene de forma regular, ou sempre que necessario.

Viiii^-.

VALOR MENSAL (MEDIA APURADA)

R$ 6.727,50

VALOR GLOBAL (MEDIA APURADA) (12

MESES)

R$ 80.730,08
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OBJETO

Anexo V - MODELO DB PROPOSTA

TABELA 01 - PROPOSTA

Razao Social:

Endereco;

CNPJ;

Tomada de Preco n° 004/2015

Objeto: Contrata9ao de empresa para a presta9§o de servi9os gerais na nova sede deste Legislativo,

incluindo os servi9os de conserva95o, manutencao, limpeza e preparo de bebidas quentes, com a

vigencia de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorroga9So por ate" iguais periodos Iimitados ha
no maximo 05 anos, conforme segue:

1. A empresa contratada deverd disponibilizar, sem interrupcSo, 02 (dois) trabalhadores,

durante 44 horas semanais, no horario diario a ser definido pela Camara Municipal de

Bertioga.

2. Substitui9So imediata de trabalhadores quando solicitado pela Camara Municipal ou em

razao de ausencia ou falta do trabalhador no servi90.

3. Os trabalhadores (sexo feminino) disponibilizados pela empresa deverSo executar os

trabalhos necessarios para a conserva9So, manuter^ao e limpeza, nos patios,

estacionamentos, escritorios, banheiros, corredores, jardins, ou seja, em todas as areas

internas e externas da sede da Camara Municipal de Bertioga.

4. Os trabalhadores disponibilizados pela empresa deverao executar os trabalhos

necessarios para o preparo de bebidas quentes (chas e cafe's) a serem servidas em toda a

sede da Camara Municipal de Bertioga, bem como a devida organiza9ao e higiene da

area da copa e cozinha da Camara Municipal de Bertioga.

5. Todas os encargos legais, de natureza trabalhista, tributaria, social e previdenciaria, sem

exce93o, bem como todo e qualquer outro tributo que venha a ser criado e que seja

conseqiiente da prestagao de servi9o contratada com os trabalhadores serao de

responsabilidade integral da empresa contratada, entre eles, por exemplo: fSrias, 13°

salario, rescisSes, INSS, FGTS, PIS, uniformes, vale transporte, exames medicos,

demais direitos definidos pelo sindicato da categoria ao qual estiverem subordinados, e

outros que aqui nao estejam listados.

6. Fornecer aos seus funcionarios todos os materials necessarios para a realiza9§o do

trabalho com seguran9a e higiene de forma regular, ou sempre que necessario.

VALOR MENSAL

R$

VALOR GLOBAL (12 MESES)

R$

Validade da Proposta:

Bertioga, de xxxxxxxxxxxxxx de 2015.

Identifica^ao do proponente ou representante legal

RG e CPF
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