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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022
Processo n a 3007/2022

Edital n° 05/2022

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  torna  publico  que  se  encontra

aberta   nesta   unidade,   a   licitaeao   na   modalidade   PREGAO   PRESENCIAL   n°

05/2022, do tipo MENOR PRECO, SUBMETIDO A LANCES que sera processada

e  julgada  pela   Pregoeira  Sra.   LUANA  SILVERIO  ALVES  e  equipe  de  apoio,

designados pela Portaria n° 26/2022.

Este  certame  sera  regido  pela  Lei  Federal  n.°  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,

aplicando-se  subsidiariamente,  no que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal

n°  8.666/93,  LC  123/2006  e  da  lnstrugao  Normativa  SEGES/MP  n°  5,  de  26  de

maio de 2017 com suas altera?6es.

As propostas deverao obedecer as especificag6es deste instrumento convocat6rio

e anexos, que dele sao parte integrante.

Os   envelopes   contendo   a   proposta   e   os   documentos   de   habilitaeao   serao

recebidos no enderego abaixo mencionado,  na sessao pdblica de processamento

do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem  para

participar do certame.
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A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na data

de 29/07/2022 as O9h,  (horario de  Brasilia),  no Audit6rio da Camara  Municipal de

Jacarei, situada na Praga dos Tres Poderes,  n° 74, Centro,  neste Municipio.

1.   DOOBJETO

Constitui  objeto  do  presente  Pregao  a  Contrataeao  de  empresa  especializada

para  a  prestaeao  de  servieos  de  limpeza,  asseio  e  conservaeao  predial,
visando a obteneao de adequadas condie6es de salubridade e higiene e de

jardinagem,     com     disponibilizaeao     de     mao     de     obra,     saneantes
domissanifarios,  materiajs  de  consumo e equipamentos  no  pr6dio sede  da

Camara  Municipal   de  Jacarei,   nas  especificag6es  constantes  do  Anexo   11   -

Termo de Referencia deste Edital.

1.1.  Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I -Aviso de Licitagao

Anexo 11 -Termo de Referencia

Anexo Ill -Procuragao

Anexo lv -Declaragao de ME/EPP

Anexo V -Declaragao Condig6es Habilitat6rias

Anexo Vl -Declaragao de Elaboragao lndependente de Proposta

Anexo Vll -Proposta

Anexo VIll -Declaragao em Atendimento ao Art.  7° da Constituigao Federal

Anexo IX -Minuta Contratual

Anexo X - Declaragao para Contrato

Anexo Xl -Declaragao de Conhecimento das condig6es e local
Anexo Xll -Manifestaeao de lnteresse

Anexo XllI -Valor Estimado

Anexo XIV-Termo de Designaeao de Fiscal de Contrato

Anexo XV - Formulario de Avaliagao da Qualidade dos Servigos

Anexo Xvl - Relat6rio de Avaliagao da Qualidade dos Servigos Prestados

2.   CONDIC6ES GERAIS DE PARTICIPACAO

Praga   dos  Tres   Poderes,   74   -CEP:    12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site.   www.   iacai`ei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 03/31
2.1.         Havendo  interesse  na  participagao na presente licitagao,  recomenda-se o

preenchimento da MANIFESTAQAO DE INTERESSE -Anexo XII e envio ao Setor

de     Licitag6es     da     Camara     Municipal     de     Jacarei,     atrav6s     do     e-mail

[uana.si[verio@jacarei.sp.lea.br,  para  que  possa  receber eventuais  comunicados

acerca do Edital e demais informae6es que se fizerem necessarias;

2.1.1. Consideram-se Microempresas (ME),  Empresas de Pequeno Porte (EPP) e

Microempreendedor  Individual  (MEl)  aptos  a  participacao  no  presente  certame

aqueles que preenchem os requisitos do art.  3.a, da Lei Complementar Federal n.°

123/2006.;  As  licitantes  que  desejarem  participar  do  Pregao  deverao  entregar a

Pregoeira,  ate o  horario estipulado  no  preambulo deste  Edital,  2  (dois) envelopes

opacos    fechados,     urn    deles     contendo    a     PROPOSTA    e     o     outro     a

DOCUMENTACAO,   em   cujas   faces   externas   deverao   constar   as   seguintes

informag6es:

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

A/C.: Pregoeira Sra. LUANA SILVERIO ALVES

PREGAO n° 05/2022

ENVELOPE 1 - PROPOSTA

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

A/C.: Pregoeira Sra. LUANA SILVERIO ALVES

PREGAO n° 05/2022

ENVELOPE 2 - DOCUMENTACAO

NONE DA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL:

2.2.        As  licitantes  que  desejarem  enviar  seus  envelopes  por  via  postal  (com

AR,   Aviso   de   Recebimento)   deverao   remete-los   ao   enderego   constante   do

preambulo  deste  Edital,  aos  cuidados  da  Pregoeira,  Sra.  Luana  Silverio  Alves,     .,

colocando   os   Envelopes   n°   01   -   Proposta   e   n°   02   -   Documentacao,
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devidamente  identificados como consta  no  item  2,  dentro  de  urn  dnico envelope,

bern  como  a  Declaragao  de  ME/EPP  (Anexo  lv),  e  a  Declaragao  de  Condig6es

Habilitat6rias  (Anexo  V)  devidamente  assinadas  por  representante  legal  e  c6pia

autenticada  do  contrato  social  da  empresa  com  todas  as  suas  alterag6es  ou

consolidado.  Poderao  participar desta  licitagao pessoas juridicas que tenham  por

objeto social atividade compativel e condizente com seu objeto;

2.3.        Em    hip6tese   alguma   serao    recebidos   envelopes   ap6s   a   fase   de

credenciamento das licitantes;

2.4.        As  empresas  que  se  interessarem  em  participar  deste  certame  e  que

estejam   em    recuperagao   judicial   deverao   apresentar,    durante   a   fase   de

habilitagao,  o  Plano de  Recuperagao ja  homologado  pelo juizo  competente e em

pleno  vigor,  sem  prejuizo  do  atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilita9ao

econ6mico-financeira   estabelecidos   neste   edital.    Nao   poderao   participar   as

empresas estrangeiras que nao funcionem no Pats, nem aquelas que tenham sido

declaradas  inid6neas para  licitar e contratar com  a Administragao Pdblica ou que

estejam  cumprindo a sangao de suspensao do direito de  licitar e contratar com  a

Camara Municipal de Jacarei,  bern como aquela inscritas no cadastro nacional de

Empresas  Punidas  _CNEP,  conforme  disp6e  o  artigo  22,  da  Lei  n°  12.846/2013

(Lei Anticorrupgao);

2.5.        A falsidade  das  declarag6es  prestadas,  objetivando  os  beneficios  da  LC

n°123/2006,  podera caracterizar o crime de falsidade ideol6gica,  previsto no Artigo

299 do C6digo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e

da   aplicagao   de   sang6es   administrativas   previstas   na   legislagao   pertinente,

observado   o  devido   processo   legal,   e   implicara,   tambem,   o  afastamento  da

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagao;

2.6.        Fica  facultado  as  empresas  interessadas  em  participar  do  certame,  a

realizagao de VISITA TECNICA para  inspegao do  local de  realizagao do serviap,

tendo  por finalidade  o  esclarecimento  de  informag6es  necessarias  a  elaboragao

da   proposta,   sendo   de   inteira   responsabilidade   destas,   a  ocorr6ncia   de

rfty,          :::I:i:::so :roe:usf:oj.eeo:, vtrtude de sua omtssao na ver]f[cagao do local d;EL
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2.6.1.    A visita t6cnica podera ser aclendada com a Sra.  Marcia Pereira -  Chefe

do  Depto.  de  Compras  e  Manutencao,  pelos  telefones  (12)  3955-2288/2226  e

estara aberta aos  interessados entre os dias  11/07/2022 e 22/07/2022  no  horario

das O8h as 16h;

2.6.2.     Eventuais questionamentos e  observag6es que  porventura venham  a ser

apresentados durante a visita tecnica deverao  ser formalmente  respondidos  pelo

responsavel  do  setor  competente  da  Camara,  sendo  auxiliado,  se  o  caso,  dos

demais  6rgaos  t6cnicos  competentes.  Essa  resposta  constara,  expressamente,

nos autos do procedimento licitat6rio;

2.6.3.    A  resposta  devera  ser  encaminhada  a  todas  as  empresas  interessadas

em  participar do  certame  em  ate,  no  maximo,  o terceiro  dia  dtil  que  anteceder a

abertura  dos  envelopes  de  habilitagao,  de  modo  que  haja  prazo  suficiente  para

eventual interposigao de impugnagao (artigo 41, § 2°,  Lei n° 8.666/93 atualizada).

2.6.4.    A  nao  realizagao  da  vistoria  nao  podera  embasar  posteriores  alegag6es

de  desconhecimento  das  instala?6es,  ddvidas  ou  esquecimentos  de  quaisquer

detalhes  dos  locais  da  prestagao  dos  serviaps,  devendo  a  licitante  vencedora

assumir os Onus dos serviaps decorrentes.

3.     DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

3.1.        Os  documentos  descritos  nos  termos  dos  itens  3.2.  a  3.7.  (Procuragao,

contrato   social,   declaragao   de   condig6es   de   habilitagao),   e   declaragao   de

microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  (5.4)  deverao  ser apresentados  a

Pregoeira   fora   dos   envelopes   01   e   02,   juntamente   com   documento   de

identidade com foto que identifique o representante legal da empresa;

3.2.        As    licitantes   deverao    se    apresentar   para    credenciamento   junto    a

Pregoeira    por    meio    de    urn(a)    representante,    devidamente    munido(a)    de

procuraeao que o(a)  nomeie a  particjpar deste procedimento  licitat6rio em  nome

da  empresa,  respondendo  por  sua  representada,  comprovando  os  necessarios

poderes  para formular verbalmente  lances de  pregos,  firmar declarag6es,  desistir

ou apresentar as raz6es de recurso e praticartodos os demais atos pertinentes ao     #

presente certame (Anexo Ill);
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3.3.         Na   hip6tese   de   apresentaeao   por   instrumento   particular,   impde-se   a

comprovagao     da     capacidade/competencia     do     outorgante     para     constituir

mandatario   atrav6s   da   apresentacao   do   contrato   social   consolidado/estatuto

social da empresa;

3.4.         Em se tratando de  instrumento pdblico,  bastard apresentagao do traslado

ou c6pia autenticada;

3.5.         No  caso  de  s6cio  administrador  da  empresa,  devera  ser  apresentada

c6pia  do  contrato  social  com  todas  as  suas  alterae6es,  ou  consolidado,  onde

conste o nome do representante legal com os respectivos poderes;

3.6.          Sera   indeferido  o  credenciamento  do   representante  sempre  que   nao

forem  apresentados  os  documentos  necessarios  a  sua  correta  identificacao  ou

quando  for  verificado  que  nao  possui  poderes  suficientes  para  praticar  atos  no

decorrer da  sessao.  Cada  representante  atuara  em favor de  apenas  uma  tlnica

empresa;

3.7.         Instaurada a sessao, as licitantes,  por interm6dio de seus representantes,

apresentarao    declaragao   dando    ciencia    de    que    cumprem    plenamente    os

requisitos de habilitagao, conforme (Anexo V);

3.8.        Nao  serao  considerados  os  envelopes  apresentados  depois  do  prazo

indicado   no   preambulo,   bern   como   os   entregues   a   tempo,   por6m,   em   local

diferente do determinado;

3.9.        As  licitantes  far-se-ao  representar  nas  sess6es  por  apenas  01   urn  (a)

procurador(a) ou pessoa expressamente credenciada,  que podera atuar em favor
de 01  (uma)  tlnica licitante;

3.10.       As  licitantes  que  encaminharem  seus envelopes via  postal,  caso  nao se

faeam representar durante a sessao de lances verbais, ficarao impossibilitadas de

praticar os atos descritos no item 3.2.

4.   DA PROPOSTA (Conteddo do envelope 1)
:

i
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4.1.        No envelope  1  -Proposta  (ver item 2.3)  devera estar a Declaraeao de

Elaboraeao  lndependente  da  Proposta  (Anexo  Vl)  e  a  Proposta  Comercial

(Anexo  Vll),   a  qual  devera  ser  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa,  em

lingua portuguesa,  sendo seus valores monetarios expressos em moeda corrente

nacional,  com  clareza,  sem  alternativas,  emendas,   rasuras,  entrelinhas,  ou  no

pr6prio   formulario   que   integra   o   presente   Edital.   Suas   folhas   devem   estar

rubricadas e a tlltima datada e assinada pelo seu representante legal;

4.2.  Deverao constar na proposta:

4.2.1      0 valor mensal e global (, expressos em reais, com duas casas decimais;

4.2.2      Nome (identificagao) da licitante, enderego com cep, telefone e CNPJ/MF;

4.2.3      Descrigao  do  objeto,  contendo  as  informag6es  similares  a  especificagao

do Termo de Referencia,  incluindo-se, dentre outras, as seguintes informag6es:

4.2A        A  indicagao  dos  sindicatos,  acordos coletivos,  conven?6es coletivas ou

sentengas  normativas  que  regem  as  categorias  profissionais  que  executarao  o

servi?o  e  as  respectivas  datas  bases  e  vigencias,  com  base  na  Classifica?ao

Brasileira de Ocupag6es - CBO.,

4.2.5        A quantidade de pessoal que sera alocado na execu?ao contratual;

4.3       Todas   as   especificag6es   do   objeto   contidas   na   proposta   vinculam   a

Contratada.

4.4       Nos  valores   propostos   estarao   inclusos  todos   os   custos   operacionais,

encargos  previdenciarios,  trabalhistas,  tributarios,  comerciais  e  quaisquer  outros

que incidam direta ou indiretamente na prestagao dos servigos, como por exemplo

impostos,   taxas,   fretes,   materiais,   equipamentos,   ferramentas,   mao  de   obra,

encargos   etc,   apurados   mediante   o   preenchimento   do   modelo   da   Proposta

Comercial, conforme anexo deste Edital.

4.4.1         A Contra{ada devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco

no  dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,   inclusive  quanto  aos

custos  variaveis  decorrentes  de  fatores  futuros  e  incertos,  tais  como  os  valores

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site:   www,  iacarei.so.1eg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 08/31

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,  caso o

previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para o atendjmento do

objeto  da   licitagao,   exceto   quando  ocorrer  algum   dos   eventos   arrolados   nos

incisos do §1° do artigo 57 da  Lei n°  8.666,  de  1993.

4.5       Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele

superior   as   necessidades   da   contratante,   a   Camara   efetuara   o   pagamento

seguindo   estritamente   as   regras   contratuais   de   faturamento   dos   servigos

demandados e executados,  concomitantemente  com  a  realizagao,  se  necessario

e  cabivel,   de  adequagao  contratual  do  quantitativo  necessario,   com   base   na

alinea "b" do inciso  I do art. 65 da Lei n.  8.666/93.

4.6       A  empresa  6  a   tlnica   responsavel   pela   cotagao   correta   dos  encargos

tributarios.  Em  caso  de  erro  ou  cotagao  incompativel  com  o  regime  tributario  a

que se submete, serao adotadas as orientag6es a seguir:

4.6.1    Cotagao de  percentual  menor que  o adequado..  o  percentual  sera  mantido

durante toda a execugao contratual;

4.6.2   Cotagao  de  percentual  maior que  o  adequado:  o  excesso  sera  suprimido,

unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou  redugao,

quando da repactuaeao, para fins de total ressarcimento do debito.

4.7          A  apresentagao  das  propostas  implica  obrigatoriedade  no  cumprimento

das disposig6es  nelas contidas,  em  conformidade  com  o que disp6e  o Termo de

Refetencia,  assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos

seus termos,  bern  como  de fornecer  os  materials,  equipamentos,  ferramentas  e

utensflios   necessarios,   em   quantidades   e   qualidades   adequadas   a   perfeita

execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8         0s pre?os ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,

serao  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  nao  lhe  assistindo  o  direito  de

pleitear  qualquer  alteragao,  sob  alegagao  de  erro,   omissao  ou  qualquer  outro

•);;Pti      pretexto                                                                                                          i_It
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4.8.1      Validade da  proposta,  que sera  de  60  (sessenta)  dias,  contados da data

de abertura dos envelopes;

4.8.2      Prazo de inicio da execugao contratual, que sera de 05 (cinco) dias dteis

a  contar da  aprovagao,  pela  Contratante,  da  documentagao  descrita  no  item  5.4

do Anexo lx -Minuta Contratual;

4.8.3      Deverao  ser consideradas  no  Anexo  VIl  -  Proposta  Comercial  todas  as

especificag6es  e  exigencias  quanto  ao  objeto  e  a  sua  execugao,  constantes  no

Anexo  11  -Termo de  Referencia,  Anexo  lx -  Minuta  Contratual,  bern como  neste

instrumento convocat6rio;

4.9.    A  despesa  total  anual  foi  estimada  em  R$  311.890,91  (trezentos  e  onze

mil, oitocentos e noventa reais e noventa e urn centavos),  sendo este o valor

maximo aceitavel pela Administragao, conforme Anexo XIll -Prego Estimado;

4.10.      A  licitante,  ao  ofertar  sua  proposta,  automaticamente  expressara  plena

concordancia com:

4.10.1.    A  aceitagao  de  todas  as  condig6es  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

Anexos;

4.10.2.    A fixaeao  do  prego  apresentado,  devendo  abranger todas  as  despesas

incidentes  sobre  o  objeto  da  licitagao  (impostos,  taxas,  encargos  trabalhistas,

previdenciarios,  fiscais,   comerciais  e  gastos  com  transporte),   sendo  vedado  o

reajuste/repactuagao sobre o valor da proposta, exceto na hip6tese de dilagao do

prazo do contrato ap6s 12 meses do inicio da sua vigencia.

4.11,      Ate   02   (dois)   dias   tlteis   antes   da   data  fixada   para   recebimento   das

propostas,   qualquer  pessoa   podera   solicitar  esclarecimentos,   providencias   ou

impugnar o ato convocat6rio do PREGAO.

5.    DA DOCUMENTACAO (Contetldo envelope 2}

5.1.        Os  documentos  apresentados  atrav6s  de  c6pia  produzida  por  qualquer

processo  de  reprodugao,  deverao  ser  autenticados  por  cart6rio  competente  ou

pela   Sra.   Pregoeira   ate   30   (trinta)   minutos   antes   da   abertura   do   certame,
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conforme  disposto   no   artigo   32   da   Lei   Federal   n°  8.666/93.   Os  documentos

emitidos   pela   internet  ou  os  publicados  em   6rgao  da   lmprensa  Oficial  serao

considerados autenticos.

5.2.        Deverao ser aDresentados no Envelope 2 -DocumelnfaLcao:

•               REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1.     C6pia autenticada do Ato Constitutivo,  Estatuto ou Contrato Social e suas

alterag6es  posteriores  ou   instrumento  consolidado,   devidamente  registrado  na

Junta  Comercial  ou  Registro  Civil  de  Pessoas Juridicas,  ou  Registro  Empresarial

na Junta Comercial,  no caso de empresario individual;

5.2.2.     C6pia  da  cedula  de  identidade  e  do  CPF/MF  de  seu(s)  representante(s)

legal(is), apto(s) para representa-la;

•              REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.2.3.     Certidao negativa de falencia ou  inso]vencia civil;

5.2.3.1.nas   hip6teses   em   que   a   certidao   encaminhada   for   positiva,   deve   o

licitante    apresentar    comprovante    da    homologagao/deferimento    pelo    juizo

competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor;

5.2.4.     C6pia  do  comprovante  de  sua  regular  inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

5.2,5.     C6pia da Cer{idao Negativa quanto a Divida Ativa da  Uniao;

5.2.6.     Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;

5.2.7.     Prova  de   Regularidade   Fiscal   com   a   Fazenda   Municipal   (Certidao  de

Tributos  Mobiliarios);

5.2.8.     Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Servigo -FGTS;

/             5.2.9.     CNDT-Certidao Negativade D6bitosTrabalhistas (Lei  12.440/11);

Pi`aga  dos   Tres   Poderes,   74   -CEP.12   327-901   I   Tel.     (12)3955-2286/2221
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•        DECLARACOES:

5.3.  Declaragao em  papel timbrado,  assinada  pelo  responsavel  pela empresa,  de

que  cumpre  o  disposto  no  inciso  Xxxlll   do  artigo  70  da  Constituigao  Federal

(Anexo vI I I) ;

5.4.  Declaragao,  no caso de microempresa e empresa de pequeno porte,  de que

cumpre   os    requisitos    legais    necessarios   para    a    obtengao   do   tratamento

favorecido,    com    base    nas    condig6es    estabelecidas    no    art.    3°    da    Lei

Complementar n°  123/2006 e suas alterag6es (Anexo lv);

5.5.  Declaragao  de  Condig6es  Habilitat6rias,  em  papel  timbrado,  assinada  pelo

responsavel pela empresa (Anexo V);

5.6. Comprova?ao   de   aptidao   da   empresa   para   desempenho   de   atividades

pertinentes     e     compativeis     com     o     objeto     desta     licitagao,     atraves     de

declaragao/atestado fornecida(o) por pessoa juridica de direito publico ou privado;

5.6.1.     Os  atestados  deverao  referir-se  a  servigos  prestados  no  ambito  de  sua

atividade   econ6mica   principal   ou   secundaria   especificadas   no  contrato  social

vigente;

5.6.2.    Somente serao aceitos atestados expedidos ap6s a conclusao do contrato

ou  se  decorrido,  pelo  menos,   urn  ano  do  inicio  de  sua  execugao,  exceto  se

firmado  para  ser executado  em  prazo  inferior,  conforme  lN  SEGES/MP  n.  5,  de

2017.

5.6.3.     Podefa ser admitida,  para fins de comprovagao de quantitativo minimo do

servigo, a apresentagao de diferentes atestados de servigos executados de forma

concomitante,   pois  essa  situagao  se  equivale,   para  fins  de  comprova?ao  de

capacidade tecnico-operacional, a uma tlnica contratacao.

5.6.4.     0     licitante     disponibilizara     todas     as     informag6es     necessarias     a

comprovagao  da  legitimidade dos  atestados apresentados,  apresentando,  dentre

outros  documentos,  c6pia  do  contrato  que  deu  suporfe  a  contratagao,  enderego

atual da contratante e local em que foram  prestados os servigos,  consoante o na

lN  SEGES/MP n.  5/2017.
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5.7.  Declaragao  de   Dados   para   Elaboragao  do   Contrato,   em   papel  timbrado,

assinada pelo responsavel pela empresa (Anexo X), sendo que:

5.8. Quando  nao  se  tratar  do(s)   pr6prio(s)   representante(s)  da  empresa,   nos

termos  do  Contrato  Social,  alem  da  declaragao  supra,  devera  ser  apresentada

tambem   procuraeao   especifica   com   poderes   ao   representante   legal   para

formalizagao do CONTRATO;

\

EEEEHE!ijE

5.8.1.     A  falta  de  apresentagao  dos  documentos  especificados  no  item  "5.7."

Nao   inabilitara   a   licitante,   implicando  tao   somente   que   o   CONTRATO   a   ser

formalizado     com     a     vencedora     sera     confeccionado     em     nome     do(s)

representante(s)  legal(is) da empresa;

5.9.  Declaragao  de  vistoria  preenchida  e  assinada  pelo  licitante  constando  que

conhece   as   condig6es   locais   para   execugao   do   objeto;   ou   que   tern   pleno

conhecimento  das  condig6es  e  peculiaridades  inerentes  a  natureza  do  trabalho,

assumindo   total   responsabilidade   por   este   fato   e   nao   utilizara   deste   para

quaisquer   questionamentos   futuros    que   ensejem    desavencas   t6cnicas    ou
financeiras com a contratante (Anexo Xl).

5.10.      Os documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente ao

estabelecimento  licitante  (Matriz ou  Filial),  ressalvada  a  hip6tese de centralizagao

de    recolhimento   de   tributos   e    contribuig6es    pela    Matriz,    que    devera    ser

comprovada   por  documento  pr6prio  e  estar  vigente  a  6poca  da   abertura  do

envelope;

5.11.      Sera   verificada    durante   a    analise   da    documentagao   dos    licitantes

vencedores,  pela  Comissao  de  Pregao/Licitagao,  em  sessao  ptlblica,  por  meios

eletr6nicos,  a  inexistencia  de  registros  de  sang6es  administrativas,  pelo  websi.fe

hffo.`/th/M/VA/.bee.so,crov.bH/.    Constatada   alguma    irregu[aridade,    o    licitante   sera

inabilitado;

5.12.      A consulta aos cadastros sera  realizada em  nome da empresa  licitante e

tambem de seu  s6cio majoritario,  por forga do artigo  12 da  Lei  n° 8.429,  de  1992,
T-'`'r_.
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que  preve,  dentre  as  sang6es  impostas  ao  responsavel  pela  pratica  de  ato  de
improbidade   administrativa,   a   proibigao   de   contratar   com   o   Poder   Publico,

inclusive por interm6dio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

5.12.1.  Caso  conste  na  Consulta  de  Situagao  do  Fornecedor  a  existencia  de

Ocorrencjas  lmpedjtivas  lndiretas,  o  gestor  di]igenciara  para  verificar  se  houve

fraude    por    parte    das    empresas    apontadas    no    Relat6rio    de    Ocorrencias

lmpeditivas  lndiretas.

5.12.2.  A  tentativa  de  burla  sera  verificada  por  meio  dos  vfnculos  societarios,

linhas de fornecimento similares, dentre outros,

5.12.3.  0    licitante   sera   convocado   para   manifestagao   previamente   a   sua

desclassificagao.

5.13.      Constatada   a   existencia   de   sangao,   a   Pregoeira   reputara   o   licitante

inabilitado,  por falta de condigao de participagao.

5.14.       As certid6es que nao tiverem validade expressa serao aceitas apenas as

emitidas ate 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

6.    DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1.         No  dia,   hora  e  local  estabelecidos  no  preambulo  do  presente  Edital,  a

Pregoeira    recebera,    em    envelopes   distintos   e    devidamente   fechados,    as

propostas comerciais (envelope  1)  e  os documentos  (envelope 2) exigidos  para

habilitagao.   Os  envelopes  deverao  indicar  o  numero  deste  PREGAO  e  conter

externamente as informag6es constantes do item 2.1.1  deste Edital;

6.2.        Abertos  os  envelopes  com  as  propostas,  sera  verificada  a  conformidade

destas   com   os   requisitos   estabelecidos   no   instrumento   convocat6rio,   sendo

desclassificadas as que estiverem em desacordo;

6.3.        E  facultado  a   Pregoeira,   para   a   adequada  analise  e  julgamento  das

propostas,  consultar tecnicos  ou  especialistas  na  area  do  obj.eto  desta  licitagao,

sendo  vedada  a  inclusao  de  novos  documentos  ou  informag6es  que  deveriam

constar origjnalmente da proposta;

Praca  dos  Tres  Poderes,   74   I  CEP.12.327-901   -Tel      (12)3955-2286/222[
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6.4.        Sera, entao,  selecionada  pela  Pregoeira a proposta de menor preap e as

propostas    em    valores   sucessivos    e    superiores    a    10%    (dez   por   cento),

relativamente a de menor preap;

6.5.           Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas nas condig6es definidas no

item  anterior,  a  Pregoeira  classificara  as  melhores  propostas  seguintes  as  que

efetivamente  ja  tenham  sido  por  ele  selecionadas,  ate  o  maximo  de  03  (tres),

quaisquer que sejam os pregos oferecidos;

6.6.           As  licitantes  selecionadas  na  forma  dos  itens  "6.4"  e  "6.5"  sera  dada

oportunidade  para  nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de

valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preeo;

6.7.        Caso  nao  se  realizem  lances  verbais,  sera  verificada  a  conformidade  da

proposta  que  oferecer  menor  prego  em  relagao  ao  orpedo  pela  Administragao,

bern como sua exequibilidade;

6.8.        Se    os   valores   de   02    (duas)    ou    mais    propostas   escritas   ficarem

empatados,  sera  realizado  urn  sorteio  para  definir  qual  das  licitantes  registrars

primeiro seu lance verbal;

6.9.        0  lance  devera  ser  ofertado  pelo  valor  mensal  dos  servigos,  ja  incluso

mao de obra e materiais.

6.10.      0   intervalo   minimo   de   diferenca   de   valores   ou   percentuais   entre   os

lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao

a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.11.      Serao  realizadas  tantas  rodadas  de  lances  verbais  quantas  se  fagam

necessarias;

6.12.      Sera vencedora  da etapa dos  lances verbais  aquela  que ofertar o menor

Preap;

6.13.          A   desistencia   em   apresentar   lance   verbal,   quando   convidada   pela

Pregoeira,   implicara  exclusao  da  licitante  apenas  da  etapa  de  lances  verbais,

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   I  CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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ficando  sua  tlltima  proposta  registrada  para  classificagao  definitiva  ao  final  da

etapa;

6.14.        Ap6s  esse  ato,  sera  encerrada  a  etapa  competitiva  e  serao  ordenadas

as propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo criterio de menor prego.

6.15.      A  pregoeira solicitara  ao  licitante melhor classificado que,  no  prazo de 24

(vinte  e  quatro)  horas,   envie  a  proposta  comercial  adequada  ao  tlltimo  lance

ofertado   ap6s   a   negociagao   realizada,   acompanhada,   se   for   o   caso,   dos

documentos   complementares,    quando    necessarios   a   confirmagao   daqueles

exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.15.1.  Fica  facultado  ao  pregoeiro  prorrogar  o  prazo  estabelecido,  a  partir  de

solicitagao fundamentada feita pelo licitante,  antes de findo o prazo.

6.16.      Ap6s  a  negociagao  do  prego,  o  Pregoeiro  iniciara  a  fase  de  aceitagao  e

julgamento da proposta

7.0.         DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1.        Encerrada  a  etapa  de  negociagao,   a  pregoeira  examinara  a  proposta

classificada em  primeiro  lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade

do  prego  em  relagao  ao  maximo  estipulado  para  contratagao  neste  Edital  e  em

seus anexos.

7.2.        A  analise  da  exequibilidade  da  proposta  de  pregos  devera  ser  realizada

com o auxilio da Proposta Comercial,  a ser preenchida pelo licitante em  relagao a

sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.3.        A  inexequibilidade  dos  valores  referentes  a  itens  isolados  da  Proposta

Comercial  nao  caracteriza  motivo  suficiente  para  a  desclassificagao da  proposta,

desde que nao contrariem exigencias legais.

7.4.        Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

7.4.1      Nao   estiver   em   conformidade   com   os   requisitos   estabelecidos   neste

edital;

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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7.4.2      Contenha vicio insanavel ou  ilegalidade;

7.4.3      Nao   apresente   as   especificag6es   t6cnicas   exigidas   pelo   Termo   de

Referencia;

7.4.4     Apresentar prego final superior ao prego maximo,  percentual de desconto

inferior ao minimo exigido, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

7.5.         Quando   o   licitante   nao   conseguir   comprovar  que   possui   ou   possuira

recursos   suficientes   para   executar   a   contento   o   objeto,   sera   considerada

inexequivel a proposta de preeos ou menor lance que:

7.5.1.     For  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da  contratagao,  apresente

preeos  global  ou  unitarios  simb6licos,   irris6rios  ou  de  valor  zero,   incompativeis

com  os  pregos  dos  insumos  e  salarios  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos

encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitagao nao tenha estabelecido limites

minimos,  exceto quando se referirem a  materiais e  instalag6es de propriedade do

pr6prio   licitante,   para   os   quais   ele   renuncie   a   parcela   ou   a   totalidade   da

remuneragao.

7.5.2.    Apresentar urn ou  mais valores da  planilha de custo que sejam  inferiores

aqueles fixados em  instrumentos de carater normativo obrigat6rio,  tais como  leis,

medidas    provis6rias,    acordo,    dissidio    ou    convengao    coletivas    de   trabalho

vigentes-

7.6.         Se  houver indicios de inexequibilidade da  proposta de prego,  ou em caso

da   necessidade   de   esclarecimentos   complementares,   poderao   ser  efetuadas

diligencias,  na forma  do  §  3°  do  artigo 43  da  Lei  n°  8.666,  de  1993  e  a  exemplo

das  enumeradas  no  item  9.4  do  Anexo  Vll-A  da  lN  SEGES/MP  N.  5,  de  2017,

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7.         Quando  o  licitante  apresentar prego final  inferior a  30%  (trinta  por cento)

da  media  dos  pregos  oferfados   para  o  mesmo  item,   e  a   inexequibilidade  da

proposta  nao  for  flagrante  e  evidente  pela  analise  da  planilha  de  custos,   nao

sendo  possivel  a  sua  imediata  desclassificaeao,  sera  obrigat6ria  a  realizagao  de

diligencias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta

Praga  dos   Tr€s   Poderes,   74   -CEP:   12`327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
Site:   www.   jacarei   so.Iet!.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls  17/31

7.8.        Qualquer  interessado  podera  requerer  que  se  realizem  diligencias  para

aferir  a  exequibilidade  e  a   legalidade  das   propostas,   devendo  apresentar  as

provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.8.1.     Na  hip6tese  de  necessidade  de  suspensao  da  sessao  ptlblica  para  a

realizagao  de  diligencias,  com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessao

ptlblica  somente  podera  ser  reiniciada  mediante  aviso  pr6vio  com,   no  minimo,

vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata.

7.9.        A    Pregoeira    podera    convocar    o    licitante    para    enviar    documento

complementar,  no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas,  sob pena de nao aceitagao

da proposta.

7.9.1.     E  facultado   ao   pregoeiro   prorrogar  o   prazo   estabelecido,   a   partir  de

solicitagao fundamentada, antes de findo o prazo;

7.9.2.     Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro,  destacam-

se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado;

7.10.      Todos  os dados  informados  pelo  licitante em  sua  planilha  deverao  refletir

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.11.       A     Pregoeira     analisara     a     compatibilidade     dos     pregos     unitarios

apresentados  na  Proposta  Comercial  com  aqueles  praticados  no  mercado  em

relagao aos  insumos e tamb6m quanto aos salarios das categorias envolvidas  na

contratagao;

7.12.      Erros   no   preenchimento   da   planilha   nao   constituem   motivo   para   a

desclassificagao  da  proposta.  A  planilha  podera  ser  ajustada  pelo  licitante,   no

prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao haja majoraeao do prego;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP.12.327-901   -Tel      (12)3955-2286/2221
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7.12.1.  0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que

nao alterem a substancia das propostas;

7.12.2.  Considera-se  erro  no  preenchimento  da  planilha  passivel  de  corregao  a

indicagao  de   recolhimento  de   impostos  e  contribuig6es   na  forma  do   Simples

Nacional, quando nao cabivel esse regime;

7.12.3.  A  Pregoeira  devera  verificar  se  a  proposta  apresenta  o  valor  total  dos

custos da contratagao;

7.13.      Para    fins    de    analise    da    proposta    quanto    ao    cumprimento    das

especificag6es  do  objeto,   podera  ser  colhida  a  manifestagao  escrita  do  setor

requisitante do servigo ou da area especializada no objeto;

7.14.      Se   a   proposta   ou   lance   vencedor   for   desclassificado,   a   Pregoeira

examinara a proposta ou  lance subsequente, e,  assim sucessivamente,  na ordem

de classificagao;

7.15.      Havendo  necessidade,  a  Pregoeira  suspenders  a  sessao,  informando  a

nova data e horario para sua continuidade;

7.16.      Nos   itens   nao   exclusivos   para   a   participagao   de   microempresas   e

empresas  de  pequeno  porte,  sempre  que  a  proposta  nao for aceita,  e  antes  da

Pregoeira passar a subsequente,  havera  nova verificagao,  da eventual ocorrencia

do empate ficto,  previsto  nos artigos 44 e 45 da  LC  n°  123,  de 2006,  seguindo-se

a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

7.17.      Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a pregoeira verificara

a habilitagao do licitante,  observado o disposto neste Edital;

7.18.      Constatado o atendimento  pleno as exigencias editalicias,  a  licitante sera

declarada  vencedora  do  certame,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  por

parte  das  outras  licitantes,  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;
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7.19.       Se   a   oferta   nao  for  aceitavel   ou   se   a   proponente   nao   atender   as

exigencias   habilitat6rias,   a   Pregoeira   examinara   as   ofertas   subsequentes,   na

ordem  de  classificagao,  ate  a  apuragao  de  uma  proposta,  sendo  a  respectiva

proponente  declarada  vencedora,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  por

parte  das  outras  licitantes  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

7.20.       Da  reunjao,   Iavrar-se-a  ata  circunstanciada,   na  qual  serao  registradas

todas  as  ocorrencias  e  esta,  ao  final,  sera  assinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de

Apoio e licitantes presentes.

8.    DA  PARTICIPACAO  DE  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO

PORTE

8.1.        As  empresas  caracterizadas  como  microempresas  (ME)  e  empresas  de

pequeno  porte  (EPP)  participantes  dessa  presente  licitaeao,  deverao  apresentar

declaragao  nos  termos  previstos  neste  Edital  e  farao  jus  aos  beneficios  da  Lei

Complementar   n°123,   de   14   de   dezembro   de   2006   (Estatuto   Nacional   da

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) atualizada;

8.2.        Todas as licitantes deverao apresentar toda a documentagao exigida para

efeito  de  comprovaeao  da   regularidade  fiscal  e  trabalhista,   mesmo  que  esta

apresente alguma restrigao;

8.3.        Caso   a   proposta   mais   vantajosa   seja   ofertada   por   microempresa,

empresa   de   pequeno   porte,   e   uma  vez  constatada   a   existencia  de  alguma

restrigao   no   que   tange   a   regularidade   fiscal   e   trabalhista,   a   mesma   sera

convocada para,  no prazo de 5 (cinco) dias tlteis, ap6s a declaragao do vencedor,

comprovar  a  regularizagao.  0  prazo  podera  ser  prorrogado  por  igual  periodo,  a

crit6rio  da  Camara,  quando  requerida  pelo  licitante,  mediante  apresenta?ao  de

justificativa.

8.4.        A   nao-regularizagao  fiscal   e  trabalhista   no   prazo   previsto   no   subitem

anterior acarretara  a  inabilitagao do  licitante,  sem  prejuizo das sang6es previstas

neste  Edital,   sendo  facultada  a  convocagao  dos  licitantes  remanescentes,   na

ordem    de    classificagao.    Se,    na    ordem    de    classificagao,    seguir-se    outra

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955L2286/2221

Site:   www.   Iacarei.sD,leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

F[s 20/31

microempresa,     empresa     de     pequeno     porte     com     alguma     restrieao     na

documentaeao   fiscal   e   trabalhista,    sera   concedido   o   mesmo   prazo    para

regularizagao.

8.4.1.     A falta  de  regularizagao  da  documentagao  no  prazo  previsto  no  subitem

anterior implicara ainda decadencia do direito a contratagao.

8.4.2.     Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas  no  Edital,

o licitante sera declarado vencedor.

9.               DA CONTRATACAO E EXECUCAO CONTRATUAL

9.1.        A   contratagao   do   objeto   licitado   dar-se-a   mediante   a   assinatura   do

CONTRATO  (Anexo  lx)  em  estrita  conformidade  com  o  disposto  em  lei,  e  dele

farao  parte  este  instrumento  convocat6rio  e  a  proposta  vencedora,  bern  como

quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitat6rio;

9.2.        O  prazo de vigencia  do contrato sera de  12  (doze)  meses,  contados da

data  da  assinatura,  sendo  sua  eficacia  condicionada  a  publicagao  oficial  deste

contrato,   produzindo  seus  efeitos  ate  o  cumprimento  de  todas  as  obrigag6es

assumidas,  podendo ser prorrogado,  mediante Termo Aditivo,  ate o limite previsto

no  lnciso  11 do Artigo 57 da Lei  Federal  n°  8.666/93;

9.3.        Regularmente   convocada   para   assinar  o   CONTRATO,   a   adjudicataria

cumprira  faze-lo  no  prazo  maximo  de  03  (tres)  dias  dteis,  ap6s  o  qual  sua

omissao   caracterizara   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,

sujeitando-a  a  penalidade  contida  no disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°

8.666/93,   bern  como  aquela  do  Art.   3°,   I,   do  Ato  da   Mesa   n°  05/2016,   que

estabelece  multa de  1%  (urn  por cento)  por dia,  limitado  a  30%  (trinta  por cento)

incidente   sobre   o   valor  da   obrigagao   nao   cumprida   e   tomando   por   base   a

proposta  apresentada e  ainda  as demais  penalidades  previstas  na  referida  Lei  e

alterag6es posteriores;

9.4.        A  execugao  contratual  dar-se-a   nos  moldes  do  Anexo   11  -  Termo  de

Referencia,  Anexo  lx  -  Minuta  Contratual  e  demais  disposig6es  contidas  neste

instrumento convocat6rio;
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9.5.        Os  funcionarios  da  contratada  devefao  ser disponibilizados  para  o

inicio da  prestacao de servjcos  no dia  dtil segujnte a data de aDresentacao

da   documentacao   completa   de   admjssao   dos   mesmos   a   Gerencia   cle

Licitac6es e Contratos.

10.          DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1.      0  pagamento  sera  efetuado  pela  Tesouraria  da  Camara  Municipal  de

Jacarei7  atraves  de  boleto,  dep6sito  ou  transferencia  bancaria,  em  ate  5  (cinco)

dias  tlteis  posteriores  ao  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura  e  autorizagao  do

Departamento Requisitante;

10.2.      0    pagamento    sera    efetuado    apenas    e    tao    somente    se    forem

apresentados os seguintes documentos,  relativos ao tlltimo mss fiscal:

10.2.1.  C6pia dos respectivos cart6es de ponto ou comprovantes de frequencia.,

10.2.2.  Demonstrativos     dos     vencimentos     mensais     (holerith)     pagos     aos

funcionarios da contratada e comprovantes do efetivo pagamento.,

10.2.3.  C6pia  dos  comprovantes  de  recolhimentos  dos  dep6sitos  relativos  ao

FGTS,  relativos  aos  funcionarios  designados  pela  empresa  para  prestarem  os

servigos contratados.,

10.2A.  C6pia  dos  comprovantes  de  recolhimentos das contribuig6es devidas  ao

lNSS,   relativos  aos  funcion6rios  designados  pela  empresa  para  prestarem  os

servigos contratados.,

10.2.5.  Comprovantes  de  entrega  de  beneficios  suplementares  (vale-transporie,

vale-alimentagao,  entre  outros),  a  que  estiver  obrigada  por  tonga  de  lei  ou  de

Conven?ao   ou   Acordo   Coletivo   de   Trabalho,   relativos   a   qualquer   mss   da

presta?ao dos servigos e de qualquer empregado;
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10.2.6.  Comprovantes   de   realizagao   de   eventuais   cursos   de   treinamento   e

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

10.3.      Constitui,  ainda,  condigao pr6via para  pagamento,  a quitagao de todos os

direitos {rabalhistas remanescentes da licitante para com seus funcionarios;

10.4.  Os  pregos  contratados  terao  seus  valores  fixados  em  reais,  observado  o

disposto no item  12 deste edital;

10.4.1.  Ao se constatarem erros ou  rasuras na  Nota Fiscal ou  Fatura de servigos,

nao ocorrera a  incidencia  de corregao  monetaria, juros ou  multas,  ate que sejam

efetuadas as devidas correg6es;

10.5.      0   atraso   no   pagamento   por   parte   da   CONTRATANTE   implicara   o

acr6scimo de juros compensat6rios a fragao de 0,033% ao dia,  salvo a  incidencia

no  item   10.4.1,   que  desobriga  o  pagamento  de  corregao  monetaria,  juros  ou

multas pela CONTRATANTE;

10.6.      As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao

suportadas                pelas                seg uintes               dotae6es               orgamentarias:

010101 ]01.031.0001.2001.0000.3.3.90.39.00.

11. DA CAUCAO EM GARANTIA

11.1.      A   Contratada   apresentara,   no   prazo   maximo   de   10   (dez)   dias   tlteis,

prorrogaveis por igual periodo, a crit6rio do Contratante, contado da assinatura do

contrato,  comprovante  de  prestagao  de  garantia,  podendo  optar por caugao  em

dinheiro ou titulos da divida  pdblica,  seguro-garantia  ou fianga  bancaria,  em  valor

correspondente  a  5  %  (cinco  por cento)  do valor total  do  contrato,  com  validade

durante  a  execueao  do  contrato  e  90  (noventa)  dias  ap6s  t6rmino  da  vigencia

contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.
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11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara

a  aplicagao  de  multa  de  0,07%  (sete  cent6simos  por  cento)  do  valor  total  do

contrato por dia de atraso, ate o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2.  0  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administragao  a

promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas  clausulas,  conforme  disp6em  os  incisos  I  e  11  do  art.  78  da  Lei  n.  8.666  de

1993.

11.2.A   garantia   assegurara,   qualquer   que   seja   a   modalidade   escolhida,   o

pagamento de:

11.2.1.  Prejuizos  advindos  do  nao  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  nao

adimplemento das demais obrigag6es nele previstas;

11.2.2.  Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugao do contrato;

11.2.3.  Multas  morat6rias  e  punitivas  aplicadas  pela Administragao a  contratada;

e

11.2.4.  Obrigag6es  trabalhistas  e  previdenciarias  de  qualquer  natureza  e  para

com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

11.3.      A  modalidade  seguro-garantia  somente  sera  aceita  se  contemplar todos

os eventos indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a materia.

11.4.      A garantia em  dinheiro devera ser efetuada em favor da  Contratante,  em

conta   especifica   indicada   pelo   Departamento   de   Tesouraria,   com   corregao

monetaria.

11.5.      Caso  a  opgao  seja  por  utilizar titulos  da  divida  pdblica,  estes  devem  ter

sido emitidos sob a forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de

liquidagao  e  de  cust6dia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados

pelos seus valores econ6micos,  conforme definido pelo Ministerio da Economia.

11.6.      No  caso  de  garantia  na  modalidade  de  fianga  bancaria,  devera  constar

expressa rentlncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do C6digo Civil.
a
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11.7. No   caso   de   alteragao   do   valor  do   contrato,   ou   prorrogagao   de   sua

vigencia,  a  garantia  devera  ser ajustada  a  nova  situagao  ou  renovada,  seguindo

os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.8.      Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  total  ou  parcialmente  em  pagamento

de qualquer obrigagao,  a  Contratada obriga-se  a fazer a  respectiva  reposigao  no

prazo maximo de 10 (dez) dias tlteis, contados da data em que for notificada.

11.9.      A  Contratante  executara  a  garantia  na  forma  prevista  na  legislagao  que

rege a materia.

11.10.    Sera considerada extinta a garantia:

11.10.1.                Com  a  devolueao  da  ap6lice,  carta  fianga  ou  autorizagao  para  o

levantamento   de   importancias   depositadas   em   dinheiro   a   titulo   de   garantia,

acompanhada de declaragao da Contratante,  mediante termo circunstanciado, de

que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.10.2.                No  prazo  de  90  (noventa)  dias  ap6s  o  t6rmino  da  vigencia  do

contrato,  caso a Administragao  nao comunique  a ocorrencia de sinistros,  quando

o prazo sera ampliado,  nos termos da comunicagao,  conforme estabelecido na lN

SEGES/MP n. 05/2017.

11.11.    0   garantidor   nao   6   parte   para   figurar   em    processo   administrativo

instaurado   pela   contratante   com   o   objetivo   de   apurar   prejuizos   e/ou   aplicar

sang6es a contratada.

11.12.   A contratada autoriza a contratante a  refer,  a qualquer tempo,  a garantia,

na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

11.13.   A garantia  da contratagao somente sera  liberada ante a  comprovagao de

que a empresa  pagou todas as verbas rescis6rias decorrentes da contratagao,  e

que,   caso  esse   pagamento   nao   ocorra   ate  o  fim  do   segundo   mss  ap6s   o
encerramento da vigencia  contratual,  a  garantia  sera  utilizada  para  o  pagamento

dessas   verbas   trabalhistas,    incluindo   suas    repercuss6es    previdenciarias    e

relativas ao FGTS

11.14.   Tamb6m podera haver liberagao da garantia se a empresa comprovar que

os  empregados  serao  realocados  em  outra  atividade  de  prestagao  de  servigos,

sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho
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11.15. A  CONTRATADA  podera,  a  qualquer  tempo,  solicitar  a  substituigao  da

garantia contratual por outra modalidade prevista na Lei 8.666/93;

11.16.    Nao  serao  aceitos  seguro-garantia  ou  fianga  bancaria  que  contiverem

clausulas contrarias aos interesses da CAMARA;

11.17.    Na  restituigao de garantia  realizada  por caugao em  dinheiro,  seu valor ou

saldo  sera  corrigido  com  base  na  variaeao  pro  rafa  fempone  do  lGPM  (FGV),

verificada entre a data da prestagao efetiva e a da devolugao.

12. DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS IREPACTUA

12.1.      Os pregos  inicialmente contratados sao fixos e  irreajustaveis  no  prazo de

12 (doze) meses.

12.2.       O valordo contrato podera ser:

12.2.1.  Repactuado  em  relagao  aos  custos  decorrentes  da  mao  de  obra,  cujos

valores  sejam  regulamentados  por  Convengao,  Acordo  ou  Dissidio  Coletivo  de

Trabalho; e

12.2.2.  Reajustado   em   relagao   aos   demais   insumos   ("uniformes,   materiais,

utensilios,    suprimentos,     maquinas,    equipamentos,    entre    outros,     utilizados

diretamente  na  execugao  dos  servigos",  nos  termos  da  definigao  constante  do

Anexo I,  item X, da IN SEGES"P n.0 05, de 2017),

12.3.      O interregno minimo de  12 (doze) meses sera contado:

12.3.1.  No  caso  do  Reaiuste:  da  data  limite  para  apresentagao  das  propostas

constantes do ato convocat6rio;

12.3.2.  No  caso  da  ReDactuacao:  da  data  da  Convengao,  Acordo  ou  Dissidio

Coletivo   de   Trabalho,   ou   equivalente,   vigente   a   epoca   da   apresentagao   da

proposta,  quando  a  variagao  dos  custos  da  mao  de  obra  estiver  vinculada  as

datas-bases desses instrumentos.

12.4.      Ap6s    o    interregno    de    12    (doze)    meses,    mediante    solicitacao    da

Contratada,   os   pregos   iniciais   poderao   ser   reajustados   e   serao   calculados

mediante  aplicagao  do  indice  de  reajustamento  de  acordo  com  o  INPC  -  indice
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Nacional  de  Preaps  ao  Consumidor -ou,  na  ausencia  deste,  outro  indice  oficial

equivalente.

12.5.      A   repactuacao   devera   ser   solicitada   formalmente    pela   Contratada

quando  houver  variagao  dos  custos  decorrentes  da  mao  de  obra  em  razao  de
nova    Convengao,    Acordo   ou    Dissidio    Coletivo    de   Trabalho,    e    repassafa

integralmente   o   aumento   dos   custos   da   mao   de   obra   decorrentes   desses

instrumentos.

12.6.      A  solicita?ao  de  repactuagao  devera  estar  acompanhada  da  Proposta

Comercial;   da   demonstragao   analitica   da   alteragao   dos   custos,   por  meio   da

planilha  de  custos  inicial  que  deu  origem  aos  valores  contratados  e  de  planilha

informando  os  novos  valores  decorrentes  das  alterag6es  regulamentadas  pela

nova  Convencao,  Acordo  ou  Dissidio  Coletivo  de  Trabalho;  e  da  c6pia  da  nova

Convengao,    Acordo    ou    Dissidio    Coletivo    de   Trabalho   que   fundamenta    a

repactuagao.

12.7.      Para   o   calculo   da   repactuagao   ou   do   reajuste   serao   mantidos   os

percentuais  relativos  aos  componentes  do  BDl  e  recompostos  seus  respectivos

valores utilizando-se da mesma proporgao da planilha original.

12.8.      Nas  repactuag6es  ou   nos   reajustes  subsequentes,   a  anualidade  sera

contada    a    partir    da    data    do    fate    gerador    que    deu    ensejo    a    tlltima,

independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

12.9.      As  repactuag6es  ou  reajustes  a  que  fizer  jus  a  contratada  e  que  nao

forem   solicitadas   por   esta   durante   a   vigencia   do   contrato   serao   objeto   de

preclusao com  a assinatura da prorrogagao contratual ou com o encerramento do

contrato.

12.10.   Caso,  na data da  prorrogaeao contratual,  ainda nao tenha sido celebrado

nova  Convengao,  Acordo  ou  Dissidio  coletivo  da  categoria,  ou  que  ainda  nao

tenha sido possivel a Contratante ou a Contratada proceder aos calculos devidos,

devera  ser  inserida  clausula  no  termo  aditivo  de  prorrogagao  para  resguardar  o

direito  futuro  a  repactuagao,  a  ser  exercido  tao  logo  se  disponha  dos  valores

reajustados, sob pena de preclusao.
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12.11.    E  vedada  a  inclusao,   por  ocasiao  da   repactuagao,   de  beneficios  nao

previstos na proposta  inicial,  exceto quando se tornarem obrigat6rios por forga de

instrumento  legal,  sentenga  normativa,  Convengao,  Acordo  ou  Dissidio  Coletivo

de Trabalho.

12.12.   A    CONTRATANTE    nao    se    vincula    as    disposie6es    contidas    em

Convene6es,   Acordos   ou   Dissidios   Coletivos   que   tratem   do   pagamento   de

participagao  dos trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa  contratada,

de mat6ria  nao trabalhista,  de obrigag6es e direitos que somente se aplicam  aos

contratos com a Administragao Publica, ou que estabelegam direitos nao previstos

em   lei,   tais   como   valores   ou   indices   obrigat6rios   de   encargos   sociais   ou

previdenciarios,  bern como de  pregos para os  insumos  relacionados ao exercicio

da atividade.

12.13.   As    repactuag6es   e   os    reajustes   serao   formalizados    por   meio   de

apostilamento,  exceto quando coincidirem com a prorrogagao contratual, caso em

que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

12.14.   0     CONTRATADO     devera     complementar     a     garantia     contratual

anteriormente prestada,  de modo que se mantenha a proporgao de 5%  (cinco por

cento)  em  relaeao  ao  valor contratado,  como  condigao  para  a  repactuagao,  nos

termos da lN SEGES/MP n.  5/2017.

12.15.   A   CONTRATADA   fica    obrigada   a   aceitar,    nas    mesmas   condig6es

contratuais, os actescimos e supress6es que se fizerem necessarios, respeitado o

percentual previsto no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es

13.          DAS IMPUGNACOES E RECURSOS

13.1.      Declarado  o  vencedor,   qualquer  licitante  podefa  manifesfar  imediata  e

motivadamente a intengao de recorrer,  observando-se o rito previsto  no inc. X\/Ill

do art. 4.° da  Lei  n.0  10.520/02;

13.1.1.  Nesse   momento   a   Pregoeira   nao   adentrara   no   merito   recursal,   mas

apenas verificara as condig6es de admissibilidade do recurso;
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13.1.2.             A  falta  de  manifestagao  motivada  do  licitante  quanto  a  intengao  de

recorrer importara a decadencia desse direito.

13.1.3.  Uma vez admitido o  recurso,  o  recorrente tera,  a  partir de entao,  o prazo

de tres dias tlteis para apresentar as raz6es,  pelo sistema eletr6nico no enderego

luana.silverio@iacarei.sD.lea.br    ou    protocolados    no    Setor   de    Licitag6es    da

Camara  Municipal de Jacarei,  ficando os demais licitantes,  desde logo,  intimados

para, querendo,  apresentarem contrarraz6es tamb6m pelo sistema eletr6nico, em
outros tres dias dteis, que comegarao a contar do termino do prazo do recorrente,

sendo-Ihes assegurada vista  imediata dos elementos  indispensaveis a defesa  de

seus interesses.

13.2.      0   acolhimento   do   recurso   importara   a   invalidagao   apenas   dos   atos

insuscetiveis de aproveitamento;

13.3.      Os    autos    do    processo    permanecerao    com    vista    franqueada    aos

interessados  no Setor de  Licitag6es da  Camara  Municipal  de Jacarei,  das fbfs

12h e das 14h as 16h no enderego constante neste Edital;

14.   DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

14.1.      A    empresa    licitante    devera    observar    rigorosamente    as    condig6es

estabelecidas no edital,  sujeitando-se as penalidades constantes no art.  7° da  Lei

n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:

14.1.1.  Advertencia;

14.1.2.  Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   limitado  a  300/o  (trinta  por  cento),

incidente sobre o valor da proposta apresentada,  nos casos de:  nao atendimento

do prazo de assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital

para a retirada da Ordem de Fornecimento; no atraso quanto ao prazo de entrega

dos  servigos  ou  pela  recusa  em  fornecer o  objeto desta  licitagao,  calculada  pela

formula M = 0,01  x C x D. Tendo como correspondente:  M = valor da multa, C =

valor da obriga§ao e D = ntlmero de dias em atraso;

14.1.3.  Multa  de  30%  (trinta  por cento)  para  os  casos  de  recusa  na  entrega  dos

servigos ou produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;
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14.1.4.  Impedimento  do  direito  de  licitar e  contratar com  a  Camara  Municipal  de

Jacarei  por  urn  periodo  de  ate  2  (anos)  anos,   no  caso  de  apresenta?ao  de

declaragao ou documento falso;

14.1.5.  A aplicagao da penalidade de multa  nao afasta a aplicaeao da penalidade

de impedimento de licitar ou contratar;

14.1.6.  Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Contrato,  a  retirar  a

Ordem de  Fornecimento,  a fornecer os  produtos objeto desta  licitagao,  a  atender

ao  disposto  deste  Termo  de  Referencia,  aplicar-se-a  o  previsto  no  art.  4°,  inciso

Xvl,  da Lei n°  10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas

na ordem de classificagao de suas propostas na etapa de lances;

14.2. As sang6es administrativas somente serao aplicadas pela Camara Municipal

de  Jacarei  ap6s  a  instauragao  do  competente  Processo  Administrativo,  com  a

devida notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa previa;

14.3. A notificagao ocorrera  pessoalmente ou  por correspondencia,  com  aviso de

recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagao e a

esp6cie  de  sangao  administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o  prazo  e  o  local  de

entrega das raz6es de defesa;

14.4.  0 prazo para apresentagao de defesa pr6via sera de 05  (cinco) dias tlteis a

contar da  intimagao,  onde devera  ser observada  a  regra  de  contagem  de  prazo

estabelecida no art.  110 da Lei n° 8.666/1993;

14.5.    As    multas,    a    criterio    da    CONTRATANTE,    poderao    ser    cobradas

cumulativamente.    As definig6es,  sang6es e penalidades contidas  nos artigos 81

a 88 da Lei  Federal n° 8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude,

como se aqui transcritas, devendo ser observadas.

15.    DAS DISPOSIC6ES GERAIS

15.1.      Nenhuma  indeniza?ao  sera  devida  as  proponentes  pela  elaboragao  e/ou

apresentagao de documentos relativa a presente licitagao;

-A//

:,--------
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15.2.       A   Pregoeira,   no   interesse   ptlblico,   podera   sanar   omiss6es   ou   erros

puramente  formais  observados  na  documentagao  e  proposta,  desde  que  nao
contrariem  a  legislagao  vigente  e  nao  comprometa  a  lisura  da  licitagao,  sendo

possivel  a  promogao  de  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a

instrugao do processo;

15.3.       Quaisquer  esclarecimentos   sobre   dtlvidas,   eventualmente   suscitadas,

relativas  as  orientag6es  contidas  no  presente  PREGAO,  deverao  ser  solicitados

por  escrito  a   Pregoeira,   podendo  ser  feito   por  meio  eletr6nico,   no   endereap

luana.silverio@,iacarei.sD.lea.br    ou    protocolados    no    Setor   de    Licita86es    da

Camara Municipal de Jacarei, ate 02 (dois) dias dteis antes da data desiqnada

para  recebimento dos envelopes,  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horario das  8h

as  12h e das 14h as 16h;

15.3.1.   A  consulta  como  crit6rio  de  aceitabilidade,  devera  ser  encaminhada  em

papel   timbrado,   assinada   pelo   representante   legal   da   empresa   consulente   e

enderegada a Pregoeira;

15.3.2.  Nao serao consideradas as consultas recebidas intempestivamente;

15.3.3.  A  Pregoeira  respondera  por  escrito  as  quest6es  pertinentes  a  licitagao,

sendo que a c6pia do oficio sera juntada no respectivo processo licitat6rio, depois

de ter sido encaminhado para ciencia de todas as licitantes;

15.3.4.  Nao  sera  considerada  nenhuma  solicitagao  verbal,  quer  seja  consulta,

pedido de esclarecimento,  reclamagao ou entendimento tecnico;

15.3.5.  Os  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAQAO  relativa  a  habilitagao  das

licitantes desclassificadas,  bern como das classificadas que nao foram declaradas

vencedoras,  permanecerao sob cust6dia da Camara  Municipal de Jacarei,  sendo

disponibilizados   para   retirada   pelas   empresas,    mediante   recibo,   depois   da

publicidade  legal  do  extrato  de  contrato.  Caso  nao  sejam  retirados,  os  mesmos

serao inutilizados;

15.3.6.  Para  conhecimento  do  ptlblico,  determina-se  a  publicagao  de  resumo  do

presente  Edital  na forma  prevista  no artigo 21  da  Lei  Federal  n° 8.666/93, ficando
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a  disposigao  no  pr6dio-sede  da  CAMARA MUNICIPAL DE  JACAREl,  na  Praga

dos  Tres  Poderes,  74  -  Centro,  todos  os  documentos  atinentes  ao  presente

Pregao   (Edital,  anexos,  etc),  ou   para c6pia em pen dn.ve ou  outro tipo de midia

gravavel fornecida  pelo   licitante,  devendo ser retirado,  de segunda a sexta-feira,

das 8h as  12h  e das  14hoo  as  16h,  no  Setor de  Licitaeees da  Camara  Municipal

de Jacare'i, ou pelo site.. httD../ywww.iacarei.sD.lea.br.

de 2022.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   I  CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221

Site:   www,   iacarei.sD,leQ[.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PREGAO PRESENCIAL N° 05/2022

Anexo   I   -AVISO   DE   LICITACAO

Objeto:   Contratacao   de   empresa   especializada   para   a   prestaeao   de   servigos   de

limpeza, asseio e conservagao  predial, visando a obteneao de adequadas condie6es

de  salubridade  e  higiene  e  de  jardinagem,  com  disponibilizagao  de  mao  de  obra,

saneantes domissanitarios, materiais de consumo e equipamentos no pr6dio sede da

Camara  Municipal  de  Jacarei.  0  recebimento  e  abertura  dos  envelopes  de  proposta  e

documentagao  esta   designado   para   o   dia   29/07/2022,   as   9h   (horario   de   Brasilia),   no

Audit6rio  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  situada  na  Prape  dos  Ties  Poderes,   n°  74,

Centro,   neste   Municfpio.   0   edital   detalhado   e   seus   anexos   estao   disponiveis   no   si.fe

www.iacarej:sl}.lea.br.

acarel,o6 de julpe\de 2o2

_____J`_.i_-'-~-.-`_----

Pregoeira
_------Th-, xE iiii
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PREGAO PR-ESENCIAL n° 05/2022

Anexo 11 -Termo de Referencia

1. OBJETO:   contrataeao  de  empresa  especializada   para  a  prestaeao  de

servieos  de  limpeza,  asseio  e  conserva9ao  predial  visando  a  obtengao  de

adequadas  condi96es  de  salubridade  e  higjene  e  de  jardinagem,  com  a

disponibilizaeao  de  mao  de  obra,  saneanl:es  domissanifarjos,  materiais  de

consumo e equipamentos  no  pr6djo sede da Camara  Municipal  de Jacarei,

nas especificag6es abaixo:

2.   EXECUCAO  DOS  SERvleos:   Os  servigos  serao  contratados  levando  em

consideragao  a  area  fisica  a  ser  limpa,  tendo  como  unidade  de  medida  o  metro

quadrado   limpo   por  mss,   estabelecendo,   assim,   uma   relagao   com   base   na

produtividade  de  refefencia  para  cada  area.  As  areas  fisicas  compreendem  as

areas internas, areas externas Oardins e estacionamento).

2.1  PRODUTIVIDADE DE REFERENCIA:

a)    Areas    internas:    aquelas    constituidas/revestidas    de    Paviflex,    ceramica,

marmore,   marmorite,   porcelanato,   plurigoma,   madeira,   inclusive   sanitarios:   -

referencia 750m2/mss;

b) Areas internas com espaeos livres: compreendem areas como saguao,  hall,

salao revestidos com piso ou acarpetados: -  referencia 1.000m2/mss;

c)  Areas  externas:  pisos  pavimentados  adjacentes/ contiguos  as  edificag6es  e

patios e areas verdes: -referencia 1.500m2/mss (Cadterc-2021).

3.  HORARIO  DE  TRABALHO:  As  auxiliares  de  limpeza  deverao  prestar servigo

de segunda a sexta-feira, das  13 horas as 22 horas,  com  uma hora para refeigao

e  aos  sabados  das  08  horas  as  11  horas,  num  total  de  44  (quarenta  e  quatro)

horas  semanais;  o jardineiro  de  segunda  a  sexta feira,  das  7  horas  as  13  horas,
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num  total  de  30  (trinta)  horas  semanais.  Caso  seja  necessario  a  alteragao  do

horario,   o  fiscal  do  contrato  fara  previamente,   o  comunicado  ao  preposto  da

Contratada.

4.  DO FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS:  Para a  perfeita execugao dos servigos,

a    CONTRATADA    devera    disponibilizar   todos    os    equipamentos,    materiais,

ferramentas  e  utensilios  necessarios,  bern  como  os  Equipamentos  de  Protegao

Individual  (Epl),  com  especificagao  adequada,  de  6tima  qualidade  e  born  estado

de  conservagao,    nas  quantidades  estimadas  e    promovendo  sua  substituigao

quando necessario:

Materiais e Produtos de Limpeza e Jardinagem

Item Produto Qtde/Mss Estoque minimo

1 Agua sanitaria 40lts 10lts

2 Alcool 30lts 8lts

3 Aspirador de P6 2un 1un

4 Baldes Plasticos 4un 2un

5 Desentupidor de pia; 2un 1un

6 Desentupidor de vaso sanitario 2un 1un

7 Desinfetante de uso Geral 40 Its 1 0  Its

8 Detergente Neutro Liquido 40  Its 1 0  Its

9 Enceradeira  Industrial 1un 1un

10 Escadas 1un 1un

11 Escova de Mao 3un 1un

12 Escova para vaso sanitario 4un 2un

13 Esponja de la de ago 4pct 1pct

14 Esponja Dupla face 10un 3un

15 Espanador de P6 4un 2un

16 Flanelas ou pano para limpeza 8un 4un

17 Limpa Vidros 1 5  Its 5lts

18 Limpador multiuso  (para  limpeza de m6veis e
1 5  Its 5Its

equipamentos em geral)
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19 Luvas de latex natural 8 pares 4 pares

20 Mangueiras 1un 1un

21 Pano de limpeza de piso (saco alvejado 8un 4un

22 Pa de lixo 4um 2un

23 Rodo   com   duas   borrachas,   para   limpeza
4un 2un

8eral

24 Rodo especial para limpeza de vidros; 4un 2un

25 Sabao em barra 20un 5un

26 Sabao em p6 8kg 4kg

29 Vassoura de Nylon 4un 2un

30 Vassoura Piaeava 4un 2un

Manuteneao do jardim e areas externas

31 Vassourao piagava 2un 1un

32 Aparador de Grama 1un lun

34 Gasolina para aparador de grama 20 Its 5Its

33 Oleo para motor aparador de Grama 5Its 2Its

34 Rede de protegao 1un 1un

35 Rastelo 2un 1un

36 Pas 2un 1un

37 Mangueira 1un 1un

38 Tesoura de poda. 1un lun

39 Luva de jardinagem 2un 1un

4.1.   Os  materiais  deverao  ser  entregues  mensalmente  nas  dependencias  da

Camara,  de  forma  que  a  empresa  mantenha  sempre  urn  estoque  minimo,  para

que nao ocorra a falta dos suprimentos e com isso a impossibilidade de realizagao

da limpeza ou manutengao dos jardins.

5.             DOS UNIFORMES

5.1.          A   Contratada   devera   fornecer  a   seus   empregados   uniformes   e  todo   `£  Jjp-     _,,,4

material de protegao individual e estes deverao ser condizentes com a atividade a

ser desempenhada  no  6rgao  Contratante,  compreendendo  pegas  para  todas  as
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estag6es  climaticas do  ano,  sem  qualquer  repasse  do  custo  para  o  empregado,

observando o disposto nos itens seguintes:

5.2 0 uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestuario:

- Camiseta;

- Sapato fechado;

- Meias brancas;

-Calga com elastico ou cadargo na cintura;

5.2.1.  As  pegas  devem  ser confeccionadas  com  tecido  e  material  de  qualidade,

seguindo os seguintes parametros minimos:

-Calga em microfibra gabardine, ou similar.

-Camiseta em algodao;

-Sapato em couro com solado em poliuretano monodensidade, ou similar.

-Todos os uniformes deverao possuir o logotipo da empresa;

5.2.2. 0 conjunto de  uniformes devera ser composto das pegas e especificag6es

conforme  a categoria e sexo do  profissional,  estando  resguardado a  lnstituigao o

direito de exigir a substituigao daqueles julgados inadequados.

5.2.3.   Todos   os   materiais   de   protegao   e   seguranpe   individual   (botas,   luvas,

mascaras,  cintos  de  seguranga,  cordas,  6culos  de  protegao  etc.)  exigidos  pela

legislagao deverao ser fornecidos pela CONTRATADA.

5.2.4.     No  caso  de  empregada  gestante,  os  uniformes  deverao  ser apropriados

para a situagao, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.2.5.     Os    uniformes   deverao   ser   entregues   mediante   recibo,    cuja   c6pia,

devidamente  acompanhada  do  original  para  confetencia,  devera  ser enviada  ao

servidor responsavel pela fiscalizagao do contrato.

6. FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS ICADTERC-2021l:

6.1. Diariamente:
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6.1.1.  Remover o p6 de mesas, telefones,  armarios, arquivos,  prateleiras,  peitoris,

caixilhos  das janelas,  bern como  dos  m6veis existentes,  dos  aparelhos eletricos,

dos  extintores  de  incendio,  entre  outros.   Sempre  que  possivel  utilizar  apenas

pano   dmido,   com   a   finalidade   de   evitar   uso   desnecessario   de   aditivos   e

detergentes para a limpeza dos m6veis e eliminar o uso de "Iustra m6veis";

6.1.2. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o p6;

6.1.3.   Limpar  espelhos   e   pisos   dos   sanitarios   com   pano   tlmido   e   saneante

domissanitario   desinfetante,    realizando    a    remogao   de    sujidades    e    outros

contaminantes,  mantendo-os  em  adequadas  condig6es  de  higienizagao  durante

todo o horario previsto de uso;

6.1.4.   Proceder   a   lavagem   de   bacias,   assentos   e   pias   dos   sanitarios   com

saneante domissanitario desinfetante duas vezes ao dia;

6.1.5.   Abastecer   com   papel   toalha,    papel   higienico   e   sabonete   liquido   os

sanitarios, sempre que necessario;

6.1.6.  Manter os  cestos  isentos  de  detritos,  acondicionando-os  em  local  indicado

pelo setor responsavel da Camara;

6.1.7.  Retirar o p6 dos telefones com flanela e produto adequado,  evitando o  uso

de produtos potencialmente alergenicos nos bocais dos aparelhos;

6.1.8.   Passar  pano  tlmido  com   produto  adequado  nos  tampos  das  mesas  e

assentos;

6.1.9.  Retirar  o  lixo  diariamente,  acondicionando-o  em  sacos  plasticos  de  cem

litros,    removendo-os   para    local    indicado   pela   Administragao   e    respeitar   a

reciclagem.

6.1.10.  Limpar os corrimaos;

6.1.11.      Varrer      os      pisos      removendo      os      detritos,      acondicionando-os

apropriadamente e  retirando-os  para  local  indicado  pela Administragao;  e  passar

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221

Site:   www,   _iacarei.sD,leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 06/13

pano   ulmido   com   material   apropriado   nos   pisos   ceramicos   e   revestidos   de

carpetes de madeira,  laminados e outros;

6.1.12. Varrer e/ou limpar estacionamentos, calgadas e patios da area externa;

6.1.13.  Executar outros  servigos  solicitados  pelo  coordenador administrativo  e/ou

comissao de fiscalizagao do contrato;

6.1.14. Limpar o elevador com produto adequado;

6.1.15. Executar demais servigos considerados necessarios a frequencia diaria;

6.2. Semanalmente:

6.2.1.  Limpar atras dos m6veis,  armarios e arquivos;

6.2.2.  Limpar divis6rias,  portas,  barras e batentes com  produtos adequados,  bern

como   as   portas   de   vidro   existentes   no   Plenario,   Sala   de   Reuni6es,   Copa,

Presidencia e corredores;

6.2.3.  Limpar todo  mobiliario  com  produto adequado e  passar flanela  nos  m6veis

encerados;

6.2.4.  Limpar  com  produto  apropriado  as  forrag6es  de  couro,   plastico,  tecido,

entre outros, em assentos e poltronas;

6.2.5.   Limpar  e  polir  todos  os  metais,  tais  como:  torneiras,  valvulas,   registros,

si foes,   fechaduras,   etc.,   com   produtos   adequados,   procurando  fazer   uso   de

polidores de baixa toxidade ou at6xicos;

6.2.6. Lavar ou limpar internamente as janelas de vidro;

6.2.7. Retirar com pano dmido o p6 e residuos dos quadros em geral;

6.2.8.  Limpar as poltronas do Plenario e dos audit6rjos;

6.2.9. Executar demais servigos considerados necessarios a frequencia semanal;

`-``  `
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6.2.10. Executar outros servigos correlatos que forem solicitados;

6.3. Quinzenalmente:

6.3.1.  Limpar  internamente  os  vidros  existentes  nas  salas,  corredores  e  outros,

que nao necessitam de qualquer equipamento de seguranea para acesso.

6.4. Mensalmente:

6.4.1. Limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapes;

6.4.2. Limpar cortinas e persianas com equipamentos e acess6rios adequados;

6.4.3.  Proceder a uma revisao minuciosa de todos os servigos prestados durante

0 mss;

6.4.4. Executar outros servigos correlatos que forem solicitados.

6.5. Semestralmente:

6.5.1. Limpar todas as luminarias por dentro e por fora e lampadas;

6.5.2. Limpeza das pastilhas de toda a fachada do lado externo do pr6dio;

6.5.3.  Limpeza  interna e  externa  dos vidros  das janelas  dos  andares  inferiores e

superiores    da    Camara,    por    pessoal    especializado,    com    os    respectivos

equipamentos de servigo e de seguranga.

Obs.:   Para   a   realizagao   dos   servigos   do   presente   subitem   podefa   haver

subcontratag5o de empresa especializada.

7.  Prestacao de servicos de limDeza e conservacao dos iardins da sede do

Leaislativo MuniciDal. due consistirao em:

7.1. Manutengao preventiva e/ou corre{iva utilizando-se de pessoal especialmente

treinado  e  habilitado,  a  manter  o  jardim  em  perfeitas  condig6es  de  vitalidade,

uniformidade e beleza;
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7.2.   Manutengao   de   toda   a   extensao   do   jardim   que   circunda   o   pfedio   do

Legislativo,  com  adubagao  foliar,  quimica,  nitrogenada,  organica  e  forrag6es  de

adubos   organicos   ou   hdmus   de   minhoca   em   toda   a   area,   incorporando-a

uniformemente ao solo;

7.3.  Reposigao ou substituigao de mudas,  poda e replantio,  quando necessario,  e

substituigao   de   vegetais   mortos   em   decorrencia   de   pragas,   do   pr6prio   ciclo

biol6gico ou danificados, de forma geral;

7.4.  Trabalho  de  irrigagao,  aparo  da  grama,  bern  como  limpeza,  adubagem  e

replantio, quando necessario;

7.5.  Manutengao  do jardim  e dos  patios  de  estacionamento  sempre  limpos,  sem

acdmulo de folhas secas ou qualquer outro objeto;

7.6,   Sera   de   responsabilidade   exclusiva   da   Contratada   a   observancia   da

legislagao   vigente   pertinente   a   utilizaeao   de   defensivos   agricolas   ou   adubos

quimicos,  evitando qualquer prejuizo ao meio ambiente, alem do fornecimento de

todos os equipamentos  necessarios  para  a execueao dos  servigos,  objeto desta

licita9ao;

7.7.     0  funcionario  designado  para  realizar  a  manutengao  dos  jardins  devera

apresentar   al6m   da   comprova?ao   de   experiencia   anterior,   o   certificado   de

capacita?ao  e  treinamento  para  utilizaeao  dos  eciuipamentos  como  rocadeira  ou

outro necessario Dara a execucao dos servicos.

8.  Quantitativo  de  funcionarios  e  local  de  prestagao  do  servigo:  sede  da

Camara Municipal de Jacarei e Torre de Transmissao da TV Camara.

8.1.  Area  do  terreno  do  pr6dio  sede  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  possui

aproximadamente     3.106,92m2     e     area     construida     com     aproximadamente

2.293,99m2 e o  local  onde esta  instalado a Torre de Transmissao da TV Camara

possui 221,00m2 totais, sendo 27,09m2 de area construida e 193,91 m2 de terreno.

8.2. Locais da prestagao de servi§os:
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Areas lnternas e Externas Qtde M2

Gabinetes Vereadores -piso frio 12 142,20

Assessoria dos Vereadores - piso frio 12 142,20

Gabinete da Presjdencia -piso frio 1 44,32

Assessoria da Presidencia - piso frio 2 14,85

Copas - piso frio 2 11,85

Sala de reuni6es -piso trio 1 42 , 1 0

Elevador 1 1,00

Sagu6es, halls e corredores -piso frio 9 1.013,77

Recepgao de Ptlblico - piso frio 1 1 1 ,44

Salas Administrativas -piso laminado 25 296,25

Vestiarios - piso frio 2 39,54

Refeit6rio -piso frio 1 38,00

Plenario -piso frio 1 330,00

Audit6rio -piso frio 1 105,63

Sanitarios -piso frio 18 60,84

Total area construida 2.293,99

Estacionamento 1 325,17

Jardins 1 487,76

Total do Terreno 3.106,92

Torre TV Camara Qtde M2

Area interna -piso frio 1 27,09

Area Externa -Jardim 1 193,91

Total do Terreno 221,00

Vidros e Janelas Qtde M2

Vidros    -    face     interna     e    externa,
1 462,07frequencia  semestral  com  exposigao  a
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situagao de risco. 11
8.3. Quantitativo

Item Descrieao
PostosDesejados

M2 (Sede+TorreTV)

1

Servigos de limpeza,  asseio e conservagao  predial

04 2.321,08em   areas   internas   e   encarregado   com   fungao

cumulativa.

3

Servigos de  limpeza,  asseio e conservagao  predial

01 1.006,84em   areas   externas,   estacionamentos   e   areas

verdes

8.4.  0  ndmero de  postos  de trabalho desejados se da  com  base  na experiencia

de  contratos  anteriores,  tendo  em  vista  a  especificidade  dos  trabalhos  a  serem

desenvolvidos e as caracteristicas dos espagos a serem limpos,  como exemplo a

quantidade   de    mesas   e   armarios    nos   gabinetes   e   salas   administrativas,

quantidade de cadeiras na galeria do plenario e audit6rio e outros.

9. DISPOSIC6ES GERAIS

9.1.        A  Contratada  designara  formalmente  o  preposto  da  empresa,  antes  do

inicio da  prestagao dos servigos,  indicando  no  instrumento os poderes e deveres

em relagao a execugao do objeto contratado.

9.2.        A Contratante podera recusar, desde que justificadamente,  a indicagao ou

a manutengao do preposto da empresa,  hip6tese em que a Contratada designara

outro para o exercicio da atividade.
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9.3.        As comunicag6es entre a contratante e a contratada serao realizadas por

escrito,    atraves   do   e-mail    marcia.Dereira@iacarei.sD.lea.br   com    c6pia    para

administracao@iacarei.sD.lea.br.

9.4. A qualidade dos servigos sera acompanhada e avaliada  periodicamente,  por

meio  de   uma  Comissao  de   Fiscaliza?ao  dos  Servigos  de   Limpeza,  Asseio  e

Conservaeao   Predial   e   Jardinagem   em   conjunto   com   o   fiscal   do   contrato

designado  de  forma  a  gerar  relat6rios  mensais,  cuja  analise  sera  registrada  em

conceitos  de   Otimo,   Born,   Regular  ou   Ruim,   em   cada   item   avaliado.   (Anexo

formulario de Avaliagao).

9.4.1   0   Relat6rio   com   o   Formulario   de  Avaliagao   sera   entregue   ao  final   do

periodo de apuragao pela Comissao designada, e sera utilizado para consolidar a

avaliagao de desempenho frente ao contrato firmado,  por meio das medig6es dos

servigos   prestados   e   com   isso,   apurar  o   percentual   de   liberagao   da   fatura

correspondente ao periodo, conforme segue:

Quant.de itens vistorjados Quantidade Equivalencia Pontos Obtidos(Qtdexequiv.)

Conceito Otimo X100

Conceito Born X80

Conceito Regular X50

Conceito Ruim X30

A  Nota  sera  obtida  mediante  o  somat6rio  total  dos  pontos  obtidos  dividido  pelo

ntlmero de itens vistoriados:

PercentLlal de Liberas5o Nota Obtida na Avaliacao

Liberacao Total da Fatura Nota Maior ou Igual a 90 Pontos

Libera€ao de  90°/o  da  fatura Nota  maior ou  igual  a  70  e  menor que  90  pontos

Liberacao  de  800/o  da  fatura Nota  maior ou  igual  a  60  e  menor que  70  pontos

Liberac5o de 65% da fatura Nota  major ou  igual  a  50  e  menor que  60  pontos

Liberacao de  500/o  da fatura Nota  menor que  50  pontos

Fonte: Especificag6es T6cnicas Cadterc versao 5-dez/2021
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9.5.   Disponibilizar   empregados   em   quantidades   necessarias   para   prestar   os

servigos satisfatoriamente sem remanejamentos constantes;

9.6.  Manter  seu  pessoal  uniformizado,  identificando-os  mediantes  crachas  com

fotografia   recente   e   indicagao   da   respectiva   fungao,   provendo-os   ainda   dos

equipamentos de protegao individual;

9.7.   Atender em  ate  3  (tres)  dias  dteis as solicitag6es da  Contratante,  quanto as

substituig6es  de  empregados  nao  qualificados  ou  entendidos  como  inadequados

para a prestagao de servigos; e em ate 24 (vinte e quatro) horas a substituigao de
funcionarios  ausentes  por  motivo  de  doenga   ou   outro  especifico  de  forma  a

manter  o   ndmero   adequado  de  profissionais   necessarios  ao  cumprimento  do

objeto contratado.

9.8.        Toda   e   qualquer   subcontratagao   aqui   admitida   apenas   para   alguns

servigos  elencados  neste  TR,  depende  de  autorizagao  previa  da  Contratante,  a

quem  incumbe  avaliar  se  a  subcontratada  cumpre  os  requisitos  de  qualificagao

tecnica necessarios para a execu?ao do objeto.

9.9.        Em  qualquer hip6tese de  subcontratagao,  permanece  a  responsabilidade

integral  da  Contratada  pela  perfeita  execueao  contratual,  cabendo-Ihe  realizar  a

supervisao e coordenagao das atividades da subcontratada, bern como responder

perante   a   Contratante   pelo   rigoroso   cumprimento   das   obriga?6es   contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9.10.   0  descumprimento  total   ou   parcial  das   obrigag6es  e   responsabilidades

assumidas   pela   CONTRATADA,   incluindo   o   descumprimento   das   obrigag6es

trabalhistas,  nao  recolhimento  das  contribui?6es  sociais,  previdenciarias  ou  para

com  o  FGTS  ou  a  nao  manutengao  das  condie6es  de  habilitagao,  ensejara  a

aplicagao de sang6es administrativas,  previstas no instrumento convocat6rio e na

legislagao  vigente,  podendo  culminar em  rescisao  contratual,  por ato  unilateral  e

escrito da CONTRATANTE,  conforme disposto  nos arts.  77 e 80 da  Lei  n° 8.666,

de  1993.
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9.11. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regularize suas

obriga?6es  trabalhistas  ou  suas  condie6es  de  habilitagao,  sob  pena  de  rescisao

contratual, quando nao identificar rna-fe ou a incapacidade de corregao.

9.12. Caso nao seja apresentada a documentagao comprobat6ria do cumprimento

das    obrigag6es    trabalhistas,     previdenciarias    e     para    com    o     FGTS,     a

CONTRATANTE  comunicara  o  fato  a  CONTRATADA  e  retera  o  pagamento  da

fatura  mensal,  em valor proporcional ao  inadimplemento,  ate que a situagao seja

regularizada.

9.13.   Nao havendo quitagao das obrigag6es por parte da Contratada no prazo de

quinze   dias,    a    Contratante    podera    efetuar   o    pagamento    das    obrigag6es

diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao

dos servigos objeto do contrato.

9.14.  0 sindicato  representante da categoria do trabalhador devera ser notificado

pela  Contratante  para  acompanhar o  pagamento das verbas  mencionadas,  se  o
Caso.

9.15.   Tais   pagamentos   nao   configuram   vinculo   empregaticio   ou   implicam   a

assungao de responsabilidade por quaisquer obrigag6es dele decorrentes entre a

contratante e os empregados da Contratada.

9.16.    0    contrato    s6    sera    considerado    integralmente    cumprido    ap6s    a

comprovagao,    pela    Contratada,    do    pagamento    de    todas    as    obrigag6es

trabalhistas,  sociais  e  previdenciarias  e  para  com  o  FGTS  referentes  a  mao  de

obra alocada em sua execugao,  inclusive quanto as verbas rescis6rias.

9.17.  A  Contratada  e  responsavel  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

9.18.  A  inadimplencia  da  Contratada,  com  referencia  aos  encargos  trabalhistas,

fiscais e comerciais nao transfere a

seu pagamento.

ff  ``` `f -```   ` 7taio
Publica a  responsabilidade por

Marcia Pereira
Chefe do Depto de Compras e Manutencao

Camara Municipal de Jacarei
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Anexo Ill I Procuraeao

A  empresa devidamente   inscrita   no

CNPJ/MF   sob   o   n°   .................,   com   sede   na   Rua                                    ,   n°

.........,   bairro   ...................,   cidade   de   ........,.,   estado   de   .............,   por

seu   s6cio   .......   (denominagao   do   contrato) ,......................,   brasileiro,

..........    (estado   civil) ,............    (profissao),    residente   e   domiciliado    na

cidade  de  ............,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr.

...................,..........    (estado    civil) ,.............     (profissao),     portador    da

c6dula  de  identidade  RG  n°  .............,  e  do  CPF/MF  n°  ...,  a

quem  sao  conferidos  poderes  para  representar a  empresa  outorgante,

junto    a    Camara    Municipal    de    Jacarei,    na    Licitagao    PREGAO
PRESENCIAL  n°  05/2022,   em  especial  para   participar  das  sess6es

licitat6rias, firmar declarae6es e atas,  interpor ou desistir da  interposigao

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame

acima  indicado.

Local e data.

Assinatura do responsavel pela outorga
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Anexo IV -Declaragao I Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

A       empresa CNPJ         no

declara   a   Camara   Municipal   de   Jacarei,    para   fins   de

participagao   no   procedimento   licitat6rio  do   PREGAO   PRESENCIAL   n°  05/2022,

cumprir   plenamente   os   requisitos   para   classificar-se   como   Microempresa   ou

Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14   de   dezembro   de   2006   e   suas   alterag6es.    Declara-se,   ainda,   ciente   das

responsabilidades administrativa,  civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa
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Anexo V I Declaragao de Condie6es Habjlitat6rias

A empresa devidamente inscrita  no CNPJ/MF

sob  o  n.°   .................,   com   sede  na   Rua   .....................,   n.°   .........,   bairro

.,.................,      cidade     de      ..........,      estado     de      .............,      neste     ato

representada      pelo     Senhor     .....................,      portador     do      RG.      n.°

...................,    DECLARA   expressamente   que   atende   plenamente   os

requisitos   de    habilitagao    impostos    no    Edital    para    participagao    no

PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022 da Camara Municipal de Jacarei,

em   conformidade   com   o   disposto   no   art.   4.°,    inc.   Vll,   da   Lei   n°

10.520/02.

Local e data.

(assinatura do responsavel legal)
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Anexo Vl -Declaraeao de Elabora§ao [ndependente De Proposta

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ...............,  com  sede
na  cidade  de  ........,  estado  de  ........,   na  Rua  ..........................,   n°  .....,   bairro  ..............,  por

meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA,  sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o
conteddo da proposta anexa nao foi,  no todo ou em par{e, direta ou indiretamente ,informado
a  ,  discutido com ou  recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao
Presencial  n° 05/2022 da Camara  Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou  por qualquer

Pessoa;
(b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida com ou

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 05/2022
da Camara Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  nao  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,   influir  na  decisao  de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 05/2022 da Camara
Municipal de Jacarei, quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d)   o   contetldo  da   proposta   anexa   nao   sera,   no  todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de
fato do Pregao Presencial n° 05/2022 da Camara Municipal de Jacarei antes da adjudicagao
do objeto da referida licitagao;

(e)  o  valor  da  proposta  nao  foi  influenciado  pela  informagao  de  valor  referencial
constante do edital, tendo sido resultado apenas e tao somente dos fatores mercadol6gicos
vigentes;

(f)   o   conteddo   da   proposta   anexa   nao   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,   informado,  discutido  com  ou   recebido  de  qualquer  integrante  da  Camara
Municipal de Jacarei antes da abertura oficial das propostas; e

(g)  esta  plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensao  desta  declaragao  e  que  detem
plenos poderes e informag6es para firms-la.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP'   12   327-901   -Tel..   (12)3955-2200
Site:  www.Iacarei,sD.leg.br '¥,
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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo Vll -ProDosfa comercial

(nome  da  empresa),   inscrita  no  CNPJ  sob  o  n° ......................,   por

interm6dio  de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vein  apresentar  a  Camara  Municipal

de  Jacarei  a  sua   PROPOSTA  para  Contratagao  de  empresa  especializada   para  a

prestagao de servieos de  limpeza,  asseio e conserva9ao predial visando a obten9ao
de   adequadas   condie6es   de   salubridade   e   hjgiene   e   de   jardinagem,   com   a

djsponibilizagao de mao de obra, saneantes domissanifarjos, materiais de consumo e

equjpamentos  no  pr6dio sede da  Camara  Municipal  de Jacarei conforme especificagao

do  Anexo   11   -  Termo  de   Referencia,   submetendo-se   aos  demais  termos  e   condig6es

previstos    no    Edital    do    PREGAO    PRESENCIAL    n°    05/2022    e    assumindo    inteira

responsabilidade por quaisquer erros que tenham sido cometidos quando da preparagao da

presente proposta.

Item Descrieao
Valor Valor

Mensal Total (12 meses)

01

Contrata?ao de empresa  especializada  para  a

RS RS

prestaeao  de  servigos  de   limpeza,   asseio  e

conservagao   predial   visando   a   obtengao   de

adequadas condie6es de salubridade e higiene

e   de  jardinagem,   com   a   disponibilizagao   de

mao    de    obra,    saneantes    domissanitarios,

materials   de   consumo   e   equipamentos   no

predio sede da Camara Municipal de Jacarei.

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2220
Site:   www,   _iacarei.sD.leg.br
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DETALHAMENTO DO VALOR DA PROPOSTA:

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Quantidade 04 (quatro)

Salario base individual RS

Demais custos e encargos trabalhistas* RS

Gusto total por funcionario RS

Gusto total (04 funcjonarios) RS

CARGO: JARDINEIRO

Quantidade 01um

Salario base  individual RS

Demais custos e encargos trabalhistas RS

Gusto total  por funcionario RS

Gusto total RS

VALOR PREVISTO  PARA INSUMOS (MANUTENCAO DO ESTOQUE)

Mensal RS Anual  RS

Lucro liquido  mensal:  RS

Lucro liquido anual:  RS

Os  valores  acima  tiveram  como  base  a  Conveneao  Coletiva  da  Categorja

periodo de

OBSERVAC6ES:

0 valor mensal dos servigos sera submetido a lances.

A validade desta proposta 6 de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

A execueao do objeto da licitagao devera ser realizada de acordo com o especificado no Anexo 11

-Termo de Referencia,  bern como Anexo lx -Minuta Contratual e Edital do certame.

A  proposta  comercial  devera  contemplar todos  os  custos  relacionados  na  CCT  da  categoria

indicada,  tais  como Vale  alimentagao/Cesta  basica,  Ticket  Refeigao,  entre  outros  estabelecidos

pela COT indicada como base.

Praca  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.     (12)3955-2220
Site:   www.   iacarei   sp.leg.br
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0s valores relacionados a manutencao do estoaue (ljmDeza e iardinaaem) deverao se referir

ao  Gusto  da  manutengao  da  quantidade  minima  de  produ{os  que  deverao  ser  mantidos   no

estoque conforme indicado no Anexo 11  ITermo de Referencia).

(Local e data)

(Representante legal da empresa)

Razao Social da Proponente:

CNPJ/MF:

Endereeo

Nome do Representante:

RGno

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel      (12)3955-2220
Site:   www.   iacarei.so.Iet!.br
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Anexo VIII -Declaraeao de cumprimento do Art. 7°, Xxxl]I/CF

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ...............,  com

sede  na  cidade  de  ........,  estado  de  ........,   na  Rua  ..........................,   n°  .....,   bairro  ......,.....,

por meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  nao  emprega  menores  de  14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionarios,  bern  como  nao  exp6e  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

servigos   noturnos,   perigosos  e   insalubres,   da  forma   proibida   pelo  artigo  7°,   Xxxlll   da

Constituigao Federal.

E  por ser a mais absoluta expressao da verdade, firma a presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advindas  do  descumprimento  do  inciso V do  artigo  27,

da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

`.-.•,J

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel   :   (12)3955L2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo lx -Minuta Contratual

CONTRATO no

CONTRATO   DE   PRESTACAO   DE   sERvieos   QUE   ENTRE   sl   CELEBRAM   A

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi E A EMPRESA

Por  este  instrumento  contratual,  de  urn  lado  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

pessoa    juridica     de     direito     pdblico     interno,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

50.437.516/0001-76,  sediada  na  Praga dos Tres Poderes,  n° 74 -Centro,  na Cidade de

Jacarei-SP,  nesse  ato  representada  por seu  Presidente,  Vereador  PAULO  FERREIRA

DA  SILVA,  brasileiro,  portador  da  c6dula  de  identidade  RG  n°

inscrito   no   CPF/MF   sob   o   n°

SSP/SP,

doravante   denominada   simplesmente

COIVTRATAwrE,  e  de  outro  lado  a  empresa  ,  inscrita  no  CGC/MF  sob  o  n°  ............ „  ,

com   sede   na   cidade   de    .........,    na neste   ato   representada   por

................... r ......,     portador    da    cedula    de     identidade     RG     n.°     ...............,     inscrito    no

CNPJ/MF      sob      o      n.°      ............,      doravante      simplesmente      denominada      como

CONTRATADA, tern entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTACAO

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221

www.iacarei  sp.leg.br
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DE SERvl?OS,  decorrente do Pregao  n° 05/2022,  com fundamento nos termos da  Lei

n°    10.520   e   subsidiariamente   pela    Lei    Federal    n.°   8.666/93   e   suas   alterag6es

posteriores,   Lei   Complementar   n°   123/2006,   Lei   Complementar   n°   147/2014   e   da

lnstrugao  Normativa  SEGES/MP  n° 5,  de 26 de  maio de 2017,  mediante as  clausulas a

seguir especificadas.

1.    DOOBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a Contratacao de empresa especializada para a

prestagao   de   servieos   de   ]impeza,   asseio   e   conservagao   predial   visando   a
obteneao de adequadas condig6es de salubridade e higiene e de jardinagem, com

a   disponibilizagao   de   mao   de   obra,   saneantes   domissanitarios,   materiais   de

consumo  e  equipamentos  no  pr6dio  sede  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  nas

especificag6es constantes do Termo de Referencia -Anexo 11 deste Edital.

2.    DO VALOR E CONDICOES DEPAGAMENT

2.1.0   valor   global   do   presente   CONTRATO,   fixo   e   irreajustavel,    nos   termos   da

legislagao  vigente  6  de  RS

valor         a          ser         pago          mensalmente          sera          de          RS

),  sendo  que  o

2.2.0   pagamento  sera  efetuado   pela  Tesouraria  da   Camara   Municipal  de  Jacarei,

atrav6s  de  Bg!£±g  em  ate  5  (cinco)  dias  titeis  posteriores  ao  recebimento  da  !±!g±a

Fiscal/Fatura e autorizagao expressa do Fiscal do Contrato,  que o fara somente ap6s a

recebimento do obieto contratado.

2.3. Nao sendo aprovado o objeto contratado ou ao se constatarem erros ou  rasuras na

Nota    Fiscal/Fatura    a    ser    apresentada    pela    CONTRATADA,     nao    ocorrera    o

correspondente pagamento, ate que sejam efetuadas as devidas correg6es;

Praga  dos  Tr6S  poderes,  74w-wCwEpac:2e,3:7-]9e°,Lb-r  Te]     (t2)3955-2286/2221                                                                     iL?,



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 03/29

2.4. 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicara o actescimo de juros

morat6rios  a fragao de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no  item  2.3,  que  desobriga  o

pagamento de corregao monetaria, juros ou multas pela CONTRATANTE;

2.5.A  avaliagao  da  execugao  do  objeto  utilizara  o  Formulario  Mensal  de  Avaliagao  de

Qualidade  dos  Servigos  elaborado  pela  Comissao  de Avaliagao  dos  Servigos  podendo

haver   o   redimensionamento   no   pagamento,   nos   moldes   prescritos   no   Termo   de

Refetencia e no Anexo Xvl do Edital, sempre que a CONTRATADA:

a)  nao  produzir  os  resultados,  deixar  de  executar,  ou  nao  executar  com  a  qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

2.6.Quando  houver glosa  parcial  dos  servi?os,  a  Contratante  comunicara  a  Contratada

para  que  emita  a  nota  fiscal  ou  fatura  com  o  valor  exato  dimensionado,  nos  moldes

descrito no TR.

2.7.Quando da  realizagao do pagamento,  se devidos,  serao descontados dos valores a

receber,   as   penalizag6es   impostas   por  eventuais   atrasos,   multas,   o   imposto  sobre

servigo de qualquer natureza e o  imposto sobre a  renda devida  na fonte sobre o objeto

contratado,  bern  como  descon{os  por eventuais  antecipag6es  de  pagamento  na  forma

autorizada  pelo artigo 40,  lnciso XIV,  alinea  c/ da  Lei  8.666/93  atualizada;  com  a devida

notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pr6via;

2.8.0  pagamento  sera  efetuado  apenas  e  tao  somente  se  forem  apresentados  os

documentos de que trata o item 5.10, deste Contrato;

2.9.Constitui,  ainda,  condigao  ptevia  para  pagamento,  a  quitagao  de  todos  os  direitos

trabalhistas da licitante para com seus funcionarios;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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2.10.        As   despesas   decorrentes   da   execugao   do   objeto   desta   licitagao   serao

suportadas                     pela                     seg uinte                     dotagao                     orgamentaria :

010101.01.031.0001.2001.0000.3.3.90.39.00

3.        DACONTRATACAO EGARANTIA

3.1.     A contrataeao do objeto licitado dar-se-a mediante a assinatura deste instrumento,

em   estrita   conformidade   com   o   disposto   em   lei,   e   dele  farao   parte   o   instrumento

convocat6rio   e   a   proposta   vencedora,   bern   como   quaisquer   outros   documentos

integrantes do procedimento licitat6rio;

3.2.   0  prazo  de  vigencia  do  contrato  sera  de  12  (doze)  meses,  contados  da  data  da

assinatura,    sendo   sua   eficacia   condicionada   a   publicagao   oficial   deste   contrato,

produzindo seus efeitos ate o cumprimento de todas as obrigae6es assumidas,  podendo

ser prorrogado,  mediante Termo Aditivo,  ate o  limite previsto no  lnciso  11  do Artigo 57 da

Lei  Federal n° 8.666/93.

3,3.      Regularmente  convocada  para  assinar  o  CONTRATO,  a  adjudicataria  cumprira

faze-lo no prazo maximo de 03 (tres) dias tlteis, ap6s o qual sua omissao caracterizara

nao atendimento do prazo de assinatura contratual, sujeitando-a a penalidade contida no

disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  bern como aquela do Art.  3°,I,  do

Ato da  Mesa  n° 05/2016,  que estabelece  multa de  1°/o  (urn por cento)  por dia,  Iimitado a

30% (trinta por cento) incidente sobre o valor da obrigagao nao cumprida e tomando por

base  a  proposta  apresentada  e  ainda  as demais  penalidades  previstas  na  referida  Lei

atualizada;

3.4.     Os funcionarios da contratada deverao ser disponibilizados para o inicio da

prestacao   de   servicos    no   dia    dtil   seguinte   a   data   de   apresentacao   da

documenfacao  completa  de  admissao  dos  mesmos  a  Gerencia  de  Licitac6es  e

Contratos;

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP     12   327-901   -Tel:     (12)3955-2286/222]
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3.5.A Contratada apresentara,  no prazo maximo de  10 (dez) dias uteis,  prorrogaveis por

igual periodo,  a crit6rio do Contratante,  contado da assinatura do contrato,  comprovante

de  prestagao  de  garantia,  podendo  optar  por  caugao  em  dinheiro  ou  titulos  da  divida

ptlblica,  seguro-garantia  ou  fianga  bancaria,  em  valor  correspondente  a  5  %  (cinco  por

cento)  do  valor  total  do  contrato,  com  validade  durante  a  execugao  do  contrato  e  90

(noventa)   dias  ap6s  t6rmino  da  vigencia   contratual,   devendo   ser  renovada   a   cada

prorrogagao.

3.5.1.  A  inobservancia  do  prazo  fixado  para   apresentagao  da  garantia  acarretara  a

aplicagao de  multa de  0,07°/o  (sete cent6simos  por cento)  do valor total  do contrato  por

dia de atraso, ate o maximo de 2°/o (dois por cento).

3.5.2.                  0  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administragao  a

promover a  rescisao do contrato por descumprimento ou  cumprimento  irregular de suas

clausulas,  conforme disp6em os incisos  I e  11 do art.  78 da Lei n.  8.666 de  1993.

3.6.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.6.1.               Prejuizos  advindos  do  nao  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  nao

adimplemento das demais obrigag6es nele previstas;

3.6.2.               Prejuizos  diretos  causados  a Administragao  decorrentes  de  culpa  ou  dolo

durante a execueao do contrato;

3.6.3.                Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

3.6.4.               Obrigag6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

3.7.No  caso  de  altera?ao  do  valor  do  contrato,   ou  prorrogagao  de  sua  vigencia,   a

garantia   devera   ser  ajustada   a   nova   situagao   ou   renovada,   seguindo   os   mesmos

parametros  utilizados  quando  da  contratagao  em  ate  10  (dez)  dias  dteis  contados  da

assinatura do respectivo Termo Aditivo;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP     12   327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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3.8.Se o valor da garantia for utilizado total ou  parcialmente em  pagamento de qualquer

obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 10

(dez) dias dteis, contados da data em que for notificada.

3.9.           A Contratante executara a garantia  na forma prevista  na  legislagao que  rege a

materia.

3.10.         Sera considerada extinta a garantia:

3.10.1.      com  a  devolugao da  ap6lice,  carta fianga ou  autorizagao  para  o  levantamento

de   importancias   depositadas   em   dinheiro   a   titulo   de   garantia,   acompanhada   de

declaragao   da   Contratante,   mediante   termo   circunstanciado,   de   que   a   Contratada

cumpriu todas as clausulas do contrato;

3.10.2.    no  prazo  de  90  (noventa)  dias  ap6s  o t6rmino  da  vigencia  do  contrato,  caso  a

Administragao nao comunique a ocorrencia de sinistros,  quando o prazo sera  ampliado,

nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na lN SEGES/MP n. 05/2017.

3.11.      A  contratada  autoriza  a  contratante  a  reter,  a  qualquer  tempo,  a  garantia,  na

forma prevista no Edital e neste Contrato.

3.12.      A garantia da contratagao somente sera  liberada  ante a  comprovagao de que a

empresa  pagou  todas  as  verbas  rescis6rias  decorrentes  da  contratagao,  e  que,  caso

esse pagamento nao ocorra ate o fim do segundo mss ap6s o encerramento da vigencia

contratual,   a   garantia  sera   utilizada   para   o   pagamento  dessas  verbas  trabalhistas,

incluindo suas repercuss6es previdenciarias e relativas ao FGTS

3.13.Tambem  podera  haver  liberagao  da  garantia  se  a  empresa  comprovar  que  os

empregados  serao  realocados  em  outra  atividade  de  prestagao  de  servigos,  sem  que

ocorra a interrupgao do contrato de trabalho.

3.14.   Nao  serao  aceitos  seguro-garantia  ou  fianga  bancaria  que  contiverem  clausulas

contrarias aos interesses da CAMARA;

3.15.   Na  restituigao  de  garantia  realizada  por  caugao  em  dinheiro,  seu  valor  ou  saldo

sera corrigido com base na variagao pro rafa fempore do lGPM (FGV), verificada entre a

data da presta?ao efetiva e a da devolugao.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP     12   327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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4.     DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

4.1.           Os  pregos  inicialmente  contratados  sao fixos  e  irreajustaveis  no  prazo  de  12

(doze) meses.

4.2.      O valordo contrato podera ser:

4.2.1.  Repactuado  em  relagao  aos  custos  decorrentes  da  mao  de  obra,  cujos  valores

sejam regulamentados por Convengao, Acordo ou Dissidio Coletivo de Trabalho; e

4.2.2.  Reajustado  em  relagao  aos  demais  insumos  ("uniformes,  materiais,  utensilios,

suprimentos,  maquinas,  equipamentos,  entre outros,  utilizados diretamente na execugao

dos serviaps",  nos termos da definigao constante do Anexo  I,  item X,  da  lN  SEGES/MP

n.o 05,  de 2017).

4.3.         O interregno minimode  12 (doze) meses sera contado:

4.3.1.     No   caso   do    Reaiuste:    da   data    limite   para   apresentagao   das    propostas

constantes do ato convocat6rio:

4.3.2.     No  caso  da  ReDactuacao:  da  data  da  Convengao,  Acordo  ou  Dissfdio  Coletivo

de Trabalho,  ou  equivalente,  vigente  a  epoca  da  apresentagao  da  proposta,  quando  a

variagao   dos   custos   da   mao   de   obra   estiver   vinculada   as   datas-bases   desses

instrumentos.

4.4.     Ap6s  o  interregno  de  12  (doze)  meses,  mediante  solicitacao  da  Contratada,  os

pregos   iniciais  poderao  ser  reajustados  e  serao  calculados  mediante  aplicagao  do

indice   de   reajustamento   de   acordo   com   o   lNPC   -   indice   Nacional   de   Pregos   ao

Consumidor -ou,  na ausencia deste, outro indice oficial equivalente.

4.5.   A repactuaeao podera ser solicitada pela Contratada quando houver variacao dos

custos decorrentes da  mao de obra em  razao de  nova  Convengao,  Acordo ou  Dissidio

Coletivo de Trabalho, e repassara  integralmente o aumento dos custos da mao de obra

decorrentes desses instrumentos.

4.6.   A  solicitaeao  de  repactuagao  devera  estar  acompanhada  da  Proposta  Comercial;

da demonstragao analitica da alteragao dos custos,  por meio da planilha de custos inicial

que  deu  origem  aos  valores  contratados  e  de  planilha  informando  os  novos  valores
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decorrentes  das  alterag6es  regulamentadas  pela  nova  Convengao,  Acordo  ou  Dissidio

Coletivo  de  Trabalho;  e  da  c6pia  da  nova  Convengao,  Acordo  ou  Dissidio  Coletivo  de

Trabalho que fundamenta a repactuagao.

4.7.   Para  o  calculo  da   repactuagao  ou  do  reajuste  serao  mantidos  os  percentuais

relativos aos componentes do BDl e recompostos seus respectivos valores utilizando-se

da mesma proporgao da planilha original.

4.8.   Nas  repactuag6es  ou  nos  reajustes  subsequentes,  a  anualidade  sera  contada  a

partir da data do fato gerador que deu ensejo a  tlltima,  independentemente daquela em

que celebrada ou apostilada.

4.9.   As   repactuag6es   ou   reajustes  a   que  fizer  jus  a   contratada  e  que   nao  forem

solicitadas  por  esta  durante  a  vigencia  do  contrato  serao  objeto  de  preclusao  com  a

assinatura da prorrogagao contratual ou com o encerramento do contrato.

4.10.   Caso,  na  data  da  prorrogagao  contratual,  ainda  nao  tenha  sido  celebrado  nova

Convengao,  Acordo  ou   Dissidio  coletivo  da  categoria,  ou  que  ainda  nao  tenha  sido

possivel  a  Contratante  ou  a  Contratada  proceder  aos  calculos  devidos,  devera  ser

inserida  clausula  no  termo  aditivo  de  prorrogagao  para  resguardar  o  direito  futuro  a

repactuagao,  a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados,  sob pena de

preclusao.

4.11.   E vedada a  inclusao,  por ocasiao da  repactuagao,  de  beneficios  nao previstos na

proposta  inicial,  exceto quando se tornarem  obrigat6rios  por force de  instrumento  legal,

sentence normativa, Convengao, Acordo ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

4.12.   A   CONTRATANTE   nao   se   vincula   as   disposig6es   contidas  em   Conveng6es,

Acordos   ou    Dissidios    Coletivos   que   tratem    do   pagamento   de   participagao   dos

trabalhadores   nos   lucros   ou   resultados   da   empresa   contratada,   de   materia   nao

trabalhista,  de  obrigag6es  e  direitos  que  somente  se  aplicam  aos  contratos  com  a

Administragao  Publica,  ou  que  estabelegam  direitos  nao  previstos  em  lei,  tais  como

valores  ou  indices  obrigat6rios  de  encargos  sociais  ou  previdenciarios,  bern  como  de

pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

/
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4.13.   As  repactuag6es  e  os  reajustes  serao  formalizados  por  meio  de  apostilamento,

exceto  quando  coincidirem  com  a  prorrogaeao  contratual,  caso  em  que  deverao  ser

formalizadas por aditamento ao contrato.

4.14.   0   CONTRATADO   devera   complementar   a   garantia   contratual   anteriormente

prestada, de modo que se mantenha a proporgao de 5% (cinco por cento) em relagao ao

valor contratado,  como  condieao  para  a  repactuagao,  nos termos  da  lN  SEGES/MP  n.

5/2017 .

4.15.   A CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es contratuais,  os

acr6scimos e supress6es que se fizerem  necessarios,  respeitado o  percentual  previsto

no § 1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es

5.    DAS OBRIGAC6ES DAS PARTES

5.1. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

5.1.1.        Executar   os   servi?os   conforme   especificag6es   do   Anexo   11   -   Termo   de

Referencia e de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito

cumprimento   das   clausulas   contratuais,   alem   de  fornecer  e   utilizar  os   materiais   e

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,  na qualidade e quantidade minimas

especificadas no Termo de Referencia e em sua proposta.

5.2.Os     servigos     deverao,     obrigatoriamente,     ser     executados     por     profissionais

capacitados,     devidamente     uniformizados     e     identificados,     portando     cracha     de

identificagao,  com  toto,  emitido  pela  licitante  vencedora,  no qual  devera  constar:  nome,

RG do(a) empregado(a) e razao social da empresa;

5.3.A  Camara  Municipal  de  Jacarei,  reserva-se  o  direito  de  solicitar,  a  seu  criterio,  as

substituig6es  dos  profissionais  que  nao  estiverem  executando  a  contento  os  servigos

contratados;

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  I   CEP.12   327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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5.4.A contratada devera apresentar, em ate 03 (tresl dias dteis ap6s assinatura deste

contrato,  a  relagao  de todos  os  profissionais  indicados  pela  Contratada,  sendo  de a±§

dias  dteis  o prazo  para  apresentar  a  documentagao  abaixo   relacionada,

relativa aos empregados, devidamente preenchidas:

5.4.1.     Relagao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao,  horario do

posto de trabalho, ntlmeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigao no Cadastro de

Pessoas Ffsicas (CPF)

5.4.2.     Ficha de Registro de Empregados;

5.4.3.     Atestado de antecedentes criminais;

5.4.4.     Exame medico admissional;

5.4.5.     C6pia da CTPS, com as devidas anotag6es e registro,

5.4.6.     C6pia do contrato de Trabalho firmado com os empregados

5.4,7.     Declaragao  de  responsabilidade  exclusiva  da  contratada  sobre  a  quitagao  dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

5.5.A  entrega  de  c6pia  da  documentagao  abaixo  relacionada,  quando  da  extingao  ou

rescisao do contrato,  ap6s o  dltimo mss de prestagao dos servigos,  no  prazo de at615

dias dteis ap6s o fato:

5.5.1.  Termo  de  rescisao  dos  contratos  de  trabalho  dos  empregados  prestadores  de

servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

5.5.2.  Guias  de  recolhimento  da  contribuigao  previdenciaria  e  do  FGTS,  referentes  as

rescis6es contratuais;

5.5.3.  Extratos  dos  dep6sitos  efetuados  nas  contas  vinculadas  individuais  do  FGTS  de

cada empregado dispensado;

5.5.4.  Exames medicos demissionais dos empregados dispensados

5.6.Os empregados contratados para prestar os servigos, objeto desta licitaeao, deverao

estar  devidamente  registrados  para  exercer fungao  compativel  com  a  atividade  objeto

deste contrato,  em  conformidade com a  legislagao trabalhista e previdenciaria em vigor,

desde a data de inicio da prestagao dos servigos;

5.7.Sempre    que    houver    admissao    de    novos    empregados    pela    contratada,    os

\/    documentos elencados no item 5.4 deverao ser apresentados

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12   327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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5.8.Assumir    todas    as    responsabilidades    e    tomar    as    medidas    necessarias    ao

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal subito;

5.9.No   caso   de   substituigao   do   empregado,   em   decorrencia   de   desligamento   ou

afastamento,   independentemente  dos  motivos,   a  Contratada  devera  comunicar  esta

decisao,   por  escrito,   sendo  que  o  seu  substituto  devera  obedecer  ao  previsto  nas

clausulas acima mencionadas;

5.10.      Apresentar,  mensalmente,  para fins  de  paaamento da  Nota  Fiscal  dos  servicos

Drestados,   ao   Departamento   de   Licitag6es   e   Contratos,   os   seguintes   documentos

relativos ao mss anterior:

5.10.1.  Relagao dos funcionarios que prestaram os serviaps no periodo;

5.10.2.  C6pia dos respectivos cart6es de ponto ou comprovantes de frequencia;

5.10.3.  Demonstrativos  dos  vencimentos  mensais  (holerith)  pagos  aos  funcionarios  da

contratada e comprovantes do efetivo pagamento;

5.10.4.  C6pia  dos  comprovantes  de  recolhimentos  dos  dep6sitos  relativos  ao  FGTS

relativos   aos   funcionarios   designados   pela   empresa   para   prestarem   os   serviaps

contratados;

5.10.5.  C6pia  dos  comprovantes  de  recolhimentos  das  contribuig6es  devidas  ao  lNSS

relativos   aos   funcionarios   designados   pela   empresa   para   prestarem   os   serviaps

contratados;

5.10.6.  Comprovantes  de  entrega  de  beneficios  suplementares  (vale-transporte,  vale-

alimentagao,  entre outros),  a que estiver obrigada  por forga de  lei  ou de  Convengao ou

Acordo  Coletivo  de Trabalho,  relativos  a  qualquer m6s  da  prestagao dos  serviaps  e  de

qualquer empregado;

5.10.7.  Comprovantes  de  realizagao  de  eventuais  cursos  de  treinamento  e  reciclagem

que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

5.11.           A  Contratada  sera  responsavel  por  manter  seus  funcionarios  devidamente

uniformizados,  com  os  respectivos  crachas  de  identificacao  e  devidamente  treinados

para a prestagao dos servigos;

5.12.           Sera de  inteira  responsabilidade da  contratada,  o fomecimento de tedos os

equipamentos de protegao individual (Epl),  necessarios a execugao dos servigos,  alem

de uniformes adequados a atividades a ser desempenhada, fornecimento de refeig6es,  -    \\,
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cesta basica e vale-transporte a seus empregados, alem de outros beneficios previstos

da Convengao Coletiva de Trabalho da respectiva categoria sindical representativa;

5.13.   Sera  de  responsabilidade  da  Contratada  proceder ao  recolhimento  de todos  os

encargos   e  tributos   comerciais,   fiscais,   sociais,   trabalhistas   e   previdenciarios   dos

empregados,   resultantes  da  execugao  do  Contrato  proveniente  desta   licitagao,   de

conformidade com o estabelecido no art.  71,  paragrafo  1°, da Lei Federal n° 8.666/93;

5.14.   A  conformidade  dos  insumos  e  ferramentas  que  serao  utilizados  na  prestagao

dos  servigos  devera  ser  verificada  juntamente  com   urn  documento  elaborado  pela

Contratada contendo a relagao detalhada destes,  de acordo com o estabelecido neste

Termo   de   Referencia   e   na   proposta,   informando   as   respectivas   quantidades   e

especificag6es t6cnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

5.15.   A contratada devera afastar e/ou substituir o(a) empregado(a) que nao mantiver

boa conduta e/ou  nao esteja prestando os servieos a contento, no prazo maximo de 24

lvinte e ciuatrol horas da constatagao da ocorrencia;

5.16.   Manter  durante  toda  execugao  do  contrato  e  horario  semanal  previsto  para  a

prestagao    dos    servigos,     nulmero    adequado    de    profissionais,    bern    como    de

equipamentos necessarios ao cumprimento do objeto contratado;

5.17.   A  Contratada  devera  substituir  o  empregado  que  nao  comparecer  no  horario

estipulado,  ou ausentar-se indevidamente,  no prazo maximo de 4 horas da solicitagao,

se  nao  houver a  substituigao,  as  horas  de  ausencia  sera  descontada  no  pagamento,

proporcionalmente ao valor de hora de servigo prestado;

5.18.   A Contratada devera efetuar vistoria diaria nos locais da prestagao dos servieos,

acompanhada  pela  Coordenadora  de  Equipe da  Camara  Municipal  de  Jacaref ,  com  o

;      intuito   de   verificar  se   os   trabalhos   estao   sendo   realizados   a   contento,   a   fim   de

identificar eventuais desvios e sand-los imediatamente;
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5.19.    Responsabilizar-se   pelo   cumprimento   das   obrigag6es   previstas   em   Acordo,

Convengao,  Dissidio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas

pelo  contrato,  por todas  as  obrigag6es trabalhistas,  sociais,  previdenciarias,  tributarias

e  as  demais  previstas  em  legislagao  especifica,  cuja  inadimplencia  nao  transfere  a

responsabilidade a Contratante;

5.20.   Comunicar ao Fiscal do contrato,  no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

5.21.   Prestar    todo    esclarecimento    ou    informaeao    solicitada    pela    Contratante,

garantindo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bern  como  aos

documentos relativos a execugao dos servi?os;

5.22.   Paralisar,  por  determinagao  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  nao  esteja

sendo executada de acordo com a boa t6cnica ou que ponha em  risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros;

5.23.   Promover a guarda,  manuteneao e vigilancia de materials, ferramentas,  e tudo o

que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigencia do contrato;

5.24.   Promover  a   organizagao   tecnica   e   administrativa   dos   servigos,   de   modo   a

conduzi-los  eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e  especificag6es

contidas no Termo de Referencia,  no prazo determinado;

5.25.   Conduzir   os   trabalhos   com   estrita   observancia   as   normas   da    legislagao

pertinente,   cumprindo   as   determinag6es   dos   Poderes   Ptlblicos,   mantendo   sempre

limpo o local dos servigos e nas melhores condig6es de seguranga,  higiene e disciplina.

5.26.   Arcar  com  o  Onus  decorrente  de  eventual  equivoco  no  dimensionamento  dos

quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variaveis  decorrentes  de GT`\/.'\,,.:,`

fatores  futuros  e  incertos,  tais  como  os  valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale-'\,  `

transporte,  devendo  complements-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua  proposta         '`
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nao  seja  satisfat6rio para  o atendimento do objeto da  licitagao,  exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do §  1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de  1993;

5.27.   Manter   durante   toda   a   vigencia   do   contrato,   em   compatibilidade   com   as

obrigag6es  assumidas,  todas  as  condig6es  de  habilitagao  e  qualificagao  exigidas  na

licita9ao;

5.28.   Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigag6es concernentes as legislag6es

fiscais, civis, tributarias, trabalhistas e previdenciaria,  bern como por todas as despesas

decorrentes da execugao do CONTRATO e, ainda,  por todos os danos e prejuizos que

causar a seus funcionarios ou a terceiros em virtude de execugao do presente;

5.29.   Responsabilizar-se  integralmente  pelas  obrigag6es  contratuais,  nos  termos  do

artigo 70 da Lei n° 8.666/93;

5.30.   Nao transferir a  outrem,  o  objeto estabelecido  no  Edital,  sem  ptevia  e expressa

anuencia do Contratante;

5.31.   Sera  de   inteira   responsabilidade  da   Contratada  qualquer  acidente,   danos   a

terceiros,  entre  outros,  ocorridos  em  horario  de  trabalho,  ficando  a  Camara  Municipal

de Jacarei, isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;

5.32.   Manter  contato  com  a  administragao  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  sobre

quaisquer assuntos relativos a execugao contratual,  incluindo eventuais mudangas nos

metodos  executivos  que  fujam  as  especificag6es  do  memorial  descritivo,  sempre  por

escrito,  ressalvados  os  entendimentos  verbals  determinados  pela  urgencia  de  cada

Caso;

5.33.   Efetuar  o   pagamento  dos   salarios   dos  empregados   alocados   na   execugao

contratual  mediante  dep6sito  na  conta   bancaria  de  titularidade  do  trabalhador,   em

agencia situada  na  localidade ou  regiao  metropolitana em  que ocorre a  prestagao dos

servigos, de modo a possibilitar a conferencia do pagamento por parte da Contratante;
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5.33.1.  Em  caso  de  impossibilidade  de  cumprimento  desta  disposigao,  a  contratada

devera  apresentar justificativa,  a fim  de que a Administragao analise sua  plausibilidade

e possa verificar a realizagao do pagamento;

5.34.   Autorizar a Administragao contratante,  no momento da assinatura do contrato,  a

fazer o  desconto  nas faturas e  realizar os  pagamentos  dos  salarios  e  demais verbas

trabalhistas     diretamente     aos     trabalhadores,      bern     como     das     contribuie6es

previdenciarias  e  do  FGTS,  quando  nao  demonstrado  o  cumprimento  tempestivo  e

regular dessas obrigag6es, ate o momento da regularizagao, sem prejuizo das sang6es

cabfveis.

5.35.    Nao  permitir  que  o  empregado  designado  para  trabalhar  em  urn  turno  preste

seus servigos no turno imediatamente subsequente;

5.36.   Atender  as  solicitag6es  da  Contratante  quanto  a  substituigao  dos  empregados

alocados,  no  prazo fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  nos  casos  em  que ficar  constatado

descumprimento  das  obrigag6es  relativas  a  execugao  do  servigo,  conforme  descrito

neste Termo de Refetencia;

5.37.   Instruir seus  empregados  quanto  a  necessidade  de  acatar as  Normas  lnternas

da Administragao;

5.38.   Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem  desempenhadas,

alertando-os  a   nao  executar  atividades   nao   abrangidas  pelo   contrato,   devendo  a

Contratada  relatar  a  Contratante  toda  e  qualquer  ocorrencia  neste  sentido,  a  fim  de

evitar desvio de fungao;

6.  DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

6.1.      Acompanhar   e   fiscalizar   a    qualidade   dos   servieos,    periodicamente,    pela

Comissao de  Fiscalizagao,  a  ser designada  pela  Presidencia da  Camara  Municipal  de
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Jacarei, em conjunto com a Chefe do Deparfamento de Compras e Manutengao -Sra.

Marcia  Pereira,  de  forma  a  gerar  relat6rios  mensais,  que  servirao  de  base  para  a

aprovagao e liberagao dos valores a serem langados nas faturas mensais de prestagao

dos servigos, cuja analise sera registrada em conceitos de Otimo,  Born,  Regular e Ruim

em cada urn dos itens vistoriados;

6.2.      Efetuar as  reten?6es tributarias  devidas  sobre  o valor da  Nota  Fiscal/Fatura  da

contratada,  no que couber.

6.3.      Nao praticar atos de ingerencia na administragao da contratada, tais como:

6.3.1.  Exercer  o   poder  de   mando  sobre   os  empregados  da   Contratada,   devendo

reportar-se somente ao preposto ou responsavel por ela indicado;

6.3.2.     Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

6.3.3.  Promover  ou  aceitar  o  desvio  de  fung6es  dos  trabalhadores  da   Contratada,

mediante  a  utilizagao  destes  em  atividades  distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da

contratagao e em  relagao a fun?ao especifica  para a qual o trabalhador foi contratado;

e

6.3.4.  Considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do

pr6prio 6rgao ou  entidade  responsavel  pela  contratagao,  especialmente  para efeito de

concessao de diarias e passagens.

6.4.         Fornecer por escrito  as  informag6es  necessarias  para  o desenvolvimento  dos

servigos objeto do contrato;

6.5.         Realizar    avaliag6es    peri6dicas    da    qualidade    dos    servigos,     ap6s    seu

recebimento mediante o Formulario de avaliagao de qualidade dos servigos;

6.6,         Cientificar o Departamento de Licitae6es e contratos para adogao das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigag6es pela Contratada;

6.7.          NO  FORMULARIO  DE  AVALIACAO  DE  QUALIDADE  DOS  SERvleos  (Anexo  xv),

devem    ser    atribuidos    os    conceitos    "Otimo,    "Born",    "Regular"    e    "Ruim",    equivalentes,

respectivamente, aos valores  100,  80, 50 e 30 para cada urn dos itens avaliados, sendo que:
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Otimo  -  Refere-se  a  conformidade  total  dos  crit6rios,  como:  inexistencia  de  poeira,

inexistencia  de  sujidade,  vidros  limpos,  todos  os  dispensadores  limpos  e  abastecidos

corretamente,    recipientes    para    o    acondicionamento    dos    residuos    limpos,    com

embalagens   adequadas   e   volume   ate   2/3,   funcionarios   devidamente   treinados,

uniformizados e utilizando os Equipamentos de Proteeao Individual -Epl's adequados,

materiais e produtos padronizados e em quantidade suficiente;

Born - Refere-se a conformidade parcial dos criterios,  como:  ocortencia de poejra  em

local  isolado,  ocortencja  de  isolada  de  lixeira  fora  do  padrao;  ocorrencia  isolada  no

reabastecimento;

Regular  -  Refere-se  a  desconformidade  parcial  dos  crit6rjos,  como:  ocorrencia  de

poeira  em  varios  locais,  ocorrencia  de  varias  lixeiras  fora  do  padrao,  ocorfencias  por

falta de reabastecimento, piso sujo e/ou molhado;

Ruim - Refere-se  a desconformidade total dos  criterios,  como:  poeira  e sujidades em

salas/escrit6rios  e  demais  dependencias,  ocorrencia  de  poeira  em  superficies  fixas  e

visiveis,   nao   reabastecimento  de  descartaveis,   uso   incorreto  dos  sacos  de   lixo  e

recipientes,  lixeiras sujas e transbordando,  piso molhado e/ou sujo oferecendo risco de

acidentes,  nao cumprimento  do  plano  de  atividades e do cronograma  de  limpeza  sem

justificativas  ou  sem  comunicagao  com  a  CONTRATANTE,  funcionario  com  uniforme

e/ou   Epl's   incompletos,   execugao  de  limpeza  sem  tecnica  adequada,   materiais  e

produtos  ou  equipamentos  incompletos  ou  em  quantidade  insuficiente,   sanitarios  e

vestiarios sujos;

6.8.      Cabe a comissao de Fiscalizagao, com base no FORMULARIO DE AVALIACAO

DA  QUALIDADE  DOS  SERvleos  (Anexo XV),  efetuar o  acompanhamento  peri6dico

dos servi?os prestados, registrando e arquivando as informag6es de forma e embasar a

avaliagao mensal da CONTRATADA;

6.9.      No final de mss de apuragao,  a Comissao de  Fiscalizagao elaborara,  em ate 05

(cinco)  dias  ap6s  o fechamento  das  medjg6es,  os  FORMULARIO  DE AVALIACAO  DE
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QUALIDADE  DOS  SERVICOS  (Anexo  XV)  gerados  no  periodo,  juntamente  com  a

consolidaeao    da     avaliagao    de    desempenho    da     CONTRATADA,     atrav6s    do

RELATC)RIO  DE  AVALIAGAO  DA  QUALIDADE  DOS  SERVICOS  (Anexo  Xvl),   para

liberagao da fatura correspondente, encaminhando uma via para a CONTRATADA.  Urn

relat6rio  que  apresente  a  partir  de  03  (ties)  itens  avaliados  como  "REGULAR"  e/ou

aualciuer  urn  avaliado  como  "RUIM"  ensejara  notificaeao  de  alerta  a  CONTRATADA,

que devera  corrigir as  desconformidades,  sob  pena de  descumprimento de  contrato e

aplicagao das sang6es devidas;

6.10.    Nao permitir que terceiros executem quaisquer itens especificados neste edital;

6.11.   Prestar informagdes e assistencia a Contratada, sempre que solicitadas e que se

constituirem em  imprevistos ou fatos excepcionais;

6.12.   Pagar o prego ajustado, nos periodos fixados no contrato, sob pena de, em caso

de eventual  atraso  no  adimplemento  da  obrigagao,  sujeitar-se  ao pagamento de juros

morat6rios nos termos do item "2.4",  sem prejuizo do disposto no art. 78,  inciso X\/, da

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

7.  DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

7.1.      A empresa  licitante  devera  observar  rigorosamente  as  condig6es  estabelecidas

no  edital,  sujeitando-se  as  penalidades  constantes  no  art.  7° da  Lei  n°  10.520/2002  e

nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:

a) Advertencia;

.EEdi

b)   Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   limitado  a  30%  (trinta  por  cento),   incidente

sobre  o  valor da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  nao  atendimento  do  prazo  de

assinatura  do  contrato;  descumprimento  do  prazo  estipulado  no  edital  para  a  retirada

da  Ordem  de  Fornecimento;  no  atraso  quanto  ao  prazo  de  entrega  dos  servigos  ou

produtos,  calculada pela formula  M  = 0,01  x C x D.  Tendo como correspondente:  M =
'  valor da multa, C = valor da obrigaeao e D = ndmero de dias em atraso;
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c)    Multa de 30°/o  (trinta por cento)  para os casos de recusa na entrega dos servigos ou

produto,  incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

d)    impedimento do direito de licitar e contratar com  a  Camara  Municipal de Jacarei  por

urn periodo de ate 2 (anos) anos, no caso de apresentagao de declaragao ou documento

falso;

e)    A  aplicagao  da   penalidade  de   multa   nao  afasta   a   aplicagao  da   penalidade  de

impedimento de licitar ou contratar;

f)     Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar o  Contrato,  a  retirar a  Ordem  de

Fornecimento,  a fornecer os produtos objeto desta licitagao, a atender ao disposto deste

Termo   de   Referencia,    aplicar-se-a   o   previsto   no   art.   4°,    inciso   Xvl,   da    Lei   n°

10.520/2002,   devendo   as   licitantes   remanescentes   ser   convocadas   na   ordem   de

classificagao de suas propostas na etapa de lances.

7.1.As  sang6es  administrativas  somente  serao  aplicadas  pela  Camara   Municipal  de

Jacarei  ap6s  a  devida  notificagao  e  o transcurso  do  prazo  estabelecido  para  a  defesa

previa;

7.2.A   notificaeao   ocorrera   pessoalmente   ou   por   correspondencia,   com   aviso   de

recebimento,   onde  sera   indicada  a  conduta  considerada  irregular,   a  motivagao  e  a

esp6cie de sangao administrativa  que se  pretende aplicar,  o  prazo e o  local  de entrega

das raz6es de defesa;

7.3.0  prazo  para  apresentaeao de defesa  pr6via  sera  de  05  (cinco)  dias  dteis a  contar

da intimagao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no

art.110 da  Lei  n° 8.666/1993;

7.4.As multas, a crit6rio da CONTRATANTE, poderao ser cobradas cumulativamente. As

definig6es,   sang6es  e  penalidades  contidas   nos  artigos  81   a  88  da   Lei   Federal
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8.666/93  sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  como  se  aqui  transcritas,

devendo ser observadas.

8.    DA ANTICORRUPCAO

8.1.Na  execugao  do  presente  Contrato  e  vedado  a  Administragao  Municipal  Direta  e

lndireta e a CONTRATADA e/ou  a empregado seu,  e/ou  a  preposto seu,  e/ou  a gestor

Seu:

8.1.1.  Prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente

publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

8.1.2.  Criar,  de  modo fraudulento  ou  irregular,  pessoa juridica  para  celebrar o  presente

Contrato;

8.1.3.  Obter vantagem  ou  beneficio  indevido,  de  modo fraudulento,  de  modificag6es  ou

prorrogag6es  do  presente  Contrato,  sem  autorizagao  em  lei,  no  ato  convocat6rio  da

licitagao pdblica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

8.1.4.  Manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente Contrato; ou

8.1.5.  De qualquer maneira fraudar o  presente  Contrato;  assim  como  realizar quaisquer

ag6es ou omiss6es que constituam  pratica  ilegal ou de corrupgao,  nos termos da  Lei n°

12.846/2013 (conforme    alterada),    do    Decreto    n°    8.420/2015 (conforme    alterado),

do U.S. Fore/.gn  CoiT.i[.pf Pract/.ces Act de  1977 (conforme  alterado)  ou  de  quaisquer

outras    leis    ou    regulamentos    aplicaveis    ("Leis    Anticorrupeao"),    ainda    que    nao

relacionadas com o presente Contrato.

9. DA RESCISAO CONTRATUAL

® 9.1.Este  contrato  podera  ser  rescindido  pela  CONTRATANTE,  atendido  o  disposto  na

/t  Segao V,  artigos  77  a  80,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e  considerando-se especialmente
as seguintes hip6teses:
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9.1.1.  0 nao cumprimento das clausulas contratuais, especificag6es,  prazos ou projetos;

9.1.2.  0   cumprimento   irregular  de   clausulas   contratuais,   especificag6es,   prazos   ou

projetos;

9.1.3.  A lentidao no seu cumprimento,  levando a Camara a considerar a impossibilidade

da execugao do fornecimento nos prazos estipulados;

9.1.4.  0 atraso injustificado no inicio do fornecimento;

9.1.5.  A subcontratagao total ou  parcial do seu  objeto,  a  associagao da  CONTRATADA

com  outrem,  a  cessao  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou

incorporagao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

9.1.6.  A decretagao da falencia ou a insolvencia civil de qualquer de seus s6cios;

9.1.7.  A dissolugao da sociedade;

9.1.8.  A alteragao social ou a modificaeao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;

9.1.9.  Raz6es    de    interesse    pdblico,    de    alta    relevancia    e    amplo    conhecimento,

justificadas   e   determinadas   pela   maxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no

processo administrativo a que se refere o contrato;

9.1.10.  A  ocorrencia  de  caso  fortuito  ou  de  forea  maior,   regularmente  comprovada,

impeditiva da execu?ao do contrato.

10.  DAS DISPOSIC6ES GERAIS
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10.1.A  CONTRATADA se  obriga  a  entregar  integralmente  o  objeto  deste  CONTRATO,

pelo   preeo   e   nas   condig6es   oferecidas,    nao   lhe   cabendo   o   direito   a   qualquer

ressarcimento  por  despesas  decorrentes  de  custos  ou  servigos  nao  previstos  em  sua

proposta, quer seja por erro ou omissao.

10.2.A   CONTRATADA   devera   adotar   todas   as   medidas,   precaue6es   e   cuidados

necessarios,   de   modo   a  evitar  eventuais   danos   a   serem   causados  diretamente  a

CONTRATANTE   ou   a   terceiros,   seja   por   ato   ou   omissao   de   seus   empregados,

prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

10.3.Quaisquer  outras   atividades   complementares   nao   previstas   neste   CONTRATO

poderao  ser  propostas  pela  CONTRATANTE,  cuja  definigao  e  responsabilidade  serao

objetos de Termo Aditivo.

10.4.   A  CONTRATANTE   reserva-se  o  direito  de  exercer  a  mais  ampla  e  completa

fiscalizagao   da   qualidade   do   objeto,   o   que   nao   exime   a   CONTRATADA  de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

11.     DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

11.1.   Integram  o  presente  CONTRATO,  como  se  aqui  transcritos,  os  documentos  a

seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

11.1.1.  Edital do Pregao Presencial 05/2022 e seus Anexos;

11.1.2.  Proposta datada de

12.     DOFORO

12.1.      As  dtlvidas e quest6es deste  CONTRATO ou  de  sua  execugao  serao  dirimidas

no Foro da Comarca de Jacarei/SP,  com renuncia expressa de qualquer outro,  por mais

privilegiado  que  seja.  E  por  estarem  assim,  justos  e  contratados,  assinam  o  presente
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instrumento em  2  (duas)  vias  de  igual  teor e forma,  na  presenga  das testemunhas  que

abaixo assinam.

Jacarei,             de

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

Contratante

EMPRESA

Contratada

Testemunhas:

Nome:

RG:

2022.

Nome:

RG:
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CADASTRO   DOS  RESPONSAVEIS

Contrato n°:                    Pregao n°: 05/2022
0bjeto:   Contratagao   de   empresa   especializada   para   a   prestagao   de   servigos   de
limpeza,  asseio e conserva?ao predial visando a obteneao de adequadas condig6es de
salubridade   e   higiene   e   de   jardinagem,   com   a   disponibilizagao   de   mao   de   obra,
saneantes  domissanitarios,  materiais  de  consumo  e  equipamentos  no  pfedio  sede  da
Camara Municipal de Jacarei.
Contratada:

Nome : Paulo Ferreira da Silva
CARGO: Presidente
RG.  no

CPF.no

End.residencial:

End . comercial

Fone com.:
E-mail:

Nome  :
CARGO:
RG.  no

CPF.no

End.residencial:

End.comercial

Foneresidencial:

Fonecomercia[:

E-mail:

Jacarei,           de                          de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada
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TERnIO DE ciENciA E DE NOTiFicAc,AO
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

CONTRATANTE:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CONTRATADO:

CONTRATO no:

OBJETO:  Contratagao de empresa especializada para a prestagao de servigos de limpeza,

asseio e conservaeao predial visando a obtengao de adequadas condig6es de salubridade e

higiene e de jardinagem, com a disponibilizagao de mao de obra, saneantes domissanitarios,

materiais de consumo e equipamentos no pfedio sede da Camara Municipal de Jacarei.

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados:

1.      EstamoscIENTEsdeque:

a)           o  ajuste  acima  referido,  seus  aditamentos,  bern  como  o  acompanhamento  de  sua

execugao  contratual,  estarao  sujeitos  a  analise  e  julgamento  pelo  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletr6nico;

b)           poderemos    ter    acesso    ao    processo,    tendo    vista    e    extraindo    c6pias    das

manifestag6es  de  interesse,   Despachos  e  Decis6es,  mediante  regular  cadastramento  no

Sistema  de  Processo  Eletr6nico,  em  consonancia  com  o  estabelecido  na  Resolugao  n°

01/2011  do TCESP;

c)            alem  de  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  todos  os  Despachos  e  Decis6es  que

vierem a ser tornados,  relativamente ao aludido processo,  serao publicados no Diario Oficial

do  Estado,  Caderno  do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao

Paulo,  em  conformidade com  o artigo 90 da  Lei  Complementar n° 709,  de  14 de janeiro de

1993,  iniciando-se,  a  partir de entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,  conforme  regras

do C6digo de Processo Civil;
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d) as informag6es pessoais dos responsaveis pela contratante estao cadastradas no m6dulo

eletr6nico do "Cadastro Corporativo TCESP -CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20

das lnstrug6es n°01/2020, conforme "Declaragao(6es) de Atualizagao Cadastral" anexa (s);

e) e de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.            Damo-mos por NOTIFICADOs para:

a)           O  acompanhamento  dos  atos do  processo ate  seu julgamento final  e  consequente

publicagao;

b)           Se for o caso e de  nosso  interesse,  nos  prazos e  nas formas  legais e  regimentais,

exercer o direito de defesa,  interpor recursos e o que mais couber.

Jacarei,              de

AUTORIDADE MAXIMA DO 6RGAO/ENTIDADE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

de 2022.

REspONSAVEis    PELA    HOMOLOGAeAO    DO    CERTAME    Ou    RATiFicACAO    DA

DISPENSA/lNEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:  Paulo Ferreira da Si]va

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

E
Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221

www .i ac arei . sp . I e g . b[



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 27/29

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

Enderego eletr6nico: ver.paulinhodoscondutores@jacarei.sp.leg.br
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DECLARACAO   DE   DOCUMENTOS   A   DISPOSICAO   DO   TCE/SP

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

Contratante:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CNPJ  n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ  no:

Contrato n°:                            Pregao n°: 05/2022

Data da assinatura:          /        /

Objeto:   Contratagao   de   empresa   especializada   para   a   prestagao   de   servigos   de

limpeza,  asseio e  conservaeao  predial visando a  obtengao de adequadas  condig6es de

salubridade   e   higiene   e   de   jardinagem,   com   a   disponibilizagao   de   mao   de   obra,

saneantes  domissanitarios,  materiais  de  consumo  e  equipamentos  no  predio  sede  da

Camara Municipal de Jacarei.

Valor:

Declaro,  na qualidade de  responsavel  pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da

Lei,    que   os   demais   documentos   originais,    atinentes    a   correspondente    licitagao,

encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  a  disposigao

do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Jacarei,              de de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PAULO FERREIRA DA SILVA

Presidente

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
www.iacarei.sP.leg.tlL1
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AUTOR[ZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX/2022.

inscrita  no  CNpj  no

ldentidade  RG  no

(identificagao     do      lic.Itante),

por intermedio  de  seu  representante  legal,  o  Sr.

(Home   do   rapreserifante),   portador   da   C6dula   de

e  do  CPF  n° AUTORIZA  o(a)

Camara Mun/.ci.pa/ c/e Jacarei' para os fins do Anexo Vll-B da lnstrugao Normativa n° 05,

de 26/05/2017,  da  Secretaria de Gestao e dos dispositivos correspondentes do  Edital  do

Pregao n° 05/2022:

1)  que  sejam  descontados  da fatura  e  pagos  diretamente  aos trabalhadores  alocados a

qualquer  tempo  na  execugao  do  contrato  acima  mencionado  os  valores  relativos  aos

salarios e demais verbas trabalhistas,  previdenciarias e fundiarias devidas, quando houver

falha  no cumprimento dessas obrigag6es por parte da CONTRATADA,  ate o momento da

regularizagao, sem prejuizo das sang6es cabiveis.

2)  que  a  CONTRATANTE  utilize  o valor da  garantia  prestada  para  realizar o  pagamento

direto das verbas rescis6rias aos trabalhadores alocados na execugao do contrato, caso a

CONTRATADA   nao   efetue   tais   pagamentos   ate   o   fim   do   segundo   mss   ap6s   o

encerramento da vigencia contratual.

.........   de de 2022.

(assinatura do representante da Contratada)

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel:     (]2)3955-2286/2221
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PALACIO DA LIBERDADE

PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo X -Dados para elaboraeao de eventual contrato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Pra9a  dos  Tres   Poderes,  74   -CEP:   12   327-901   -Tel.     (12)3955-2200

Site:   www.iacarei   sD,1ef2.br
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ANEXO Xl

PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

(papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE cONHEciMENTO DAs cONDie6Es E pEcuLiARiDADEs

A         empresa

situada

CNPJ/MF          sob          o          no

(Enderego
completo),      por     intermedio     de     seu      Representante      Legal/Preposto,      o(a)      Sr.(a)

portador(a)        da        carteira        de        identidade        n.°

e  do  CPF  n.o declara,  sob  as  penalidades

da  lei, de que tern pleno conhecimento das condig6es e peculiaridades  inerentes a natureza

dos   servigos   para   o   cumprimento   das   obrigag6es   relativas   ao   objeto   da   licitagao   em

epigrafe,  assumindo  total  responsabilidade  por  esse  fato  e  informando  que  nao  o  utilizara

para  quaisquer questionamentos futuros que ensejem  avengas tecnicas  ou financeiras com

a  Contratante,  uma  vez  que  possui  as  informag6es,  dados  e  elementos  necessarios  para

elaboragao do valor da sua proposta a ser oferecida na prestagao dos servigos pertinentes.

Assinatura do representante da Empresa:

Nome do representante da Empresa:

Ntlmero da identidade do representante:

LOCAL e DATA

OBSERVAeAO  1  - 0 presente documento devera estar contido no envelope 2 "Documentos  +
de Habilitacao", depois de assinado pelo emitente;

OBSERVA?AO  2  -    A  licitante  6  inteiramente  responsavel  pelas  informag6es  prestadas
atraves deste documento.

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   .   (12)3955-2220
Site:   www.   jacarei.sp.leg.br
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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

ANEXOXII-MANIFESTACAO   DE   INTERESSE

Caso   haja   interesse   na   participagao   na   presente   licitagao,   solicitamos  o

preenchimento da ficha  abaixo e  seu  encaminhamento  ao  Departamento  de  Licitag6es e
Contratos  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   atrav6s  do  tel.:   (12)  3955-2286,  ou  pelo

website   iri/I/I/w,/.acare/.,sp,/eg.br,   para  que  possa  receber  eventuais  alterag6es  do  Edital  e

demais informag6es que se fizerem necessarias.

EMPRESA(razaosocialcompleta)

CNPJ

ENDERECO(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

No do EDITALRETIRADO
PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

DA:I A:.                I               I

NOME  E ASSINATURA DO  INFORMANTE:

Nome Assinatura

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2200
Site:   www.iacarei.sD.leg.br
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo XIl[ -Valor Estimado

0  valor medio  apurado  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei  para  Contrataeao  de empresa

especializada para a prestaeao de servieos de limpeza, asseio e conservagao predial

visando   a   obteneao   de   adequadas   condig6es   de   salubridade   e   higjene   e   de

jardinagem,   com  a  djsponibiliza§ao  de  mao  de  obra,  saneantes   domissanitarios,
materiais  de  consumo  e  equipamentos  no   pr6dio  sede  da  Camara   Municipal   de

Jacarei, nas especificag6es constantes do Anexo 11 -Termo de Referencia deste Edital.

Item Descrigao
Valor Valor

Mensal Total (12 meses)

01

Contratagao de empresa  especializada  para  a

R$ 25.990,91 R$  311.890,91

prestagao  de  servi?os  de   limpeza,   asseio  e

conserva?ao   predial   visando  a   obtengao   de

adequadas condig6es de salubridade e higiene

e  de  jardinagem,   com   a   disponibiliza?ao  de

mao    de    obra,    saneantes    domissanitarios,

materiais   de   consumo   e   equipamentos   no

predio sede da Camara Municipal de Jacarei.

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2200
www.jacarei,sD,leg,br
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Anexo XIV -TERMO DE DESIGNACAO DE FISCAL DO CONTRATO

Contrato no        /
_       _     _                        ____

(Pregao Presencial  n° 05/2022)

a  SECRETARIO  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

RESOLVE  designar,   conforme  disciplinado  no  artigo  67  da  Lei  de  Licitag6es  o  servidor

abaixo  relacionado,  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execugao  e  o  adequado  cumprimento

das   clausulas   estabelecidas   no   Contrato   n°   _/______     ,   celebrado   entre   a   CAMARA

MUNICIPAL  DE JACAREl  e  a empresa CNPJ  no '   CuJO

ob.}eto 6 a Contratagao de empresa especializada para a prestagao de servigos de limpeza,

asseio e conserva?ao predial visando a obtengao de adequadas condi?6es de salubridade e

higiene e de jardinagem, com a disponibilizagao de mao de obra, saneantes domissanitarios,

materials de consumo e equipamentos no prfedio sede da Camara Municipal de Jacarei.

0   Fiscal  devera  acompanhar  "r'n  /oco"  a  execugao  do  objeto  contratado,   apontando  as

eventuais faltas  cometidas  pela  contratada  e,  se for o  caso,  encaminhar e-mail  a  Getencia

de Licitag6es e Contratos,  relatando as ocortencias formalmente;

Verificar  o  atendimento  aos  requisitos  de  execugao  do  objeto  descritos   no   instrumento

contratual.

Conferir  o  objeto  entregue,  certificando  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no

edital  com  aqueles  ofertados  na  proposta  adjudicada,  sobretudo  em  relagao  a  marca  e

;aerr:f::::i:t:C::n:rx:::dd:Satendeu o prazo determinado no cronograma estabelec'd°               /¥-J

Praga  dos      I.   s  Poderes,   74   -CEP:   12.3271901   -Tel.     (12)   3955-2200

Site:   www.iacarei.so.1e2.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Durante    todo    prazo    de    vigencia    do    contrato,    o    fiscal    fica    responsavel    por    seu

acompanhamento, devendo relatar formalmente ao Departamento de Licitag6es e Contratos,

qualquer  problema  em  relagao  ao  material  ofertado,  em  tempo  habil  a  adogao  de  medidas

dentro do prazo de garantia ofertado.

DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciencia  dos  termos  e  condig6es  do  contrato  e  das  consequentes
atribuig6es a mim conferidas.

Jacarei,              de de 2022.

Fiscal do contrato

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74  I  CEP.12.327-901   -Tel   :   (12)  3955-2200
Site:   www.jacarei.so.leg.br iEE=
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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo XV -FORMULARIO DE AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS

Contrato n°

Contratada:

P er'iodo-.          I         I                a          /         I

1)       TODOSOSAMBIENTES

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Armarios (face externa)
Batentes
Filtros e/ou Bebedouros
Mesas
Cadeiras
M6veis em geral
Cortinas e/ou persianas
Placas lndicativas
Divis6rias
Dispensadores de papel toalha
Dispensadores de papel higienico
Escadas
Elevador
Espelhos interruptores
Espelhos e tomadas
Gabinetes (pias)
lnterruptores
Janelas (face externa)
Janelas (face interna)
Luminarias
Luzes Emergencia
Maganetas
Prateleiras
Paredes
Pias
Torneiras
Corrimaos
Cestos de lixo

Praca  dos  Tres  Poderes,  74,  Centro,  Jacarei/SP  -CEP:   12.327-901   -Fone:  (12)  3955-2200
www. i acarei. sD . leg. br
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Tomadas
Pisos
Peitoril das janelas
Quadros em geral
Portas
Extintores de incendio
Ralos
Rodapes
Saboneteiras (face externa)
Teto
Telefones
Ventiladores
Vidros internos (face interna)
Vidros externos (face externa)

2)       SANITARIOS/VESTIARIOS

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Abastecjmento de material higienjco
Azulejos
Box
Chuveiros
Cestos de lixo
Dispensadores de papel toalha
Dispensadores de papel higienico
Divis6rias (granito)
Espelhos
Gabinetes
lnterruptores
Jane]as
Luminarias (e similares)
Parapeitos
Pias
Pisos
Portas (batentes,  maganetas)
Ra'os
Rodap6s
Saboneteiras (face externa)
Tomadas
Torneiras
Teto
Valvula de descarga
Vasos sanitarios
Vidros box
Vidros externos (face externa)
Vidros internos (face interna)

Praga  dos  Tres  Poderes,  74,  Centro,  Jacarei'/SP  -CEP:   12.327-901  -Fone:  (12)  3955-2200
www    acarel  s     le     br                                                                                        -~~(,7j~;#j
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3)      AREAS COM ESPACOS LIVRES-SAGUAO, HALL E SALAO

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Elevador
Escadas
Pisos

4)       EQUIPAMENTOS E UTENsiLIOS DE LIMPEZA

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Equipamentos
Produtos de limpeza

5)      APRESENTACAO/ UNIFORMES

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Equipamentos de Prote?ao
Individual -Epl's
Uniforme

Praga  dos  Tres  Poderes,  74,  Centro,  Jacarei/SP  -CEP:   12.327-901   -Fone:  (12)  3955-2200
www. i acarei. so. I eg. br
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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo XV -FORMULARIO DE AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS

Contrato no

Contratada:

P er'iodo..          I         I                a          I         I

1)       TODOSOSAMBIENTES

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Armarios (face externa)
Batentes
Filtros e/ou Bebedouros
Mesas
Cadeiras
M6veis em geral
Cortinas e/ou persianas
Placas lndicativas
Divis6rias
Dispensadores de papel toalha
Dispensadores de papel higienico
Escadas
Elevador
Espelhos interruptores
Espelhos e tomadas
Gabinetes (pias)
lnterruptores
Janelas (face externa)
Janelas (face interna)
Luminarias
Luzes Emerg6ncia
Ma?anetas
Prateleiras
Paredes
Pias
Torneiras
Corrimaos
Cestos de lixo

Praga  dos  Tres  Poderes,  74,  Centro,  Jacaref/SP  -CEP:   12.327-901   -Fone:  (12)  3955-2200
www.i acarei . sp . I eg . br
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Tomadas
Pisos
Peitoril das janelas
Quadros em geral
Portas
Extintores de incendio
Ralos
Rodap6s
Saboneteiras (face externa)
Teto
Telefones
Ventiladores
Vidros internos (face interna)
Vidros externos (face externa)

2)       SANITARIOS/VESTIARIOS

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Abastecimento de material higienico
Azulejos
Box
Chuveiros
Cestos de lixo
Dispensadores de papel toalha
Dispensadores de papel higienico
Divis6rias  (granito)
Espelhos
Gabinetes
lnterruptores
Janelas
Luminarias (e similares)
Parapeitos
Pias
Pisos
Portas (batentes, maeanetas)
Ralos
Rodap6s
Saboneteiras (face externa)
Tomadas
Torneiras
Teto
Valvula de descarga
Vasos sanitarios
Vidros box
Vidros externos (face externa)
Vidros internos (face interna)

Praea  dos  Tres  Poderes,  74,  Centro,  Jacarei/SP  -CEP:   12.327-901   -Fone:  (12)  3955-2200
www.jacarei.sp.leg.br
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3)      AREAS COM ESPACOS LIVRES-SAGUAO, HALL E SALAO

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Elevador
Escadas
Pisos

4)       EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Equipamentos
Produtos de limpeza

5)      APRESENTACAO/ UNIFORMES

6TIMO BOM REGULAR RUIN
NAO sEAPLICA

Equipamentos de Protegao
Individual -Epl's
Uniforme

pragadosTrespoderes, 74,Centro;±=gg=±2 327-901  -Fone  (12)3955-2200              ng
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PREGAO PRESENCIAL n° 05/2022

Anexo Xvl -RELAT6RIO DE AVALIAeAO DA QUALIDADE DOS

SERVICOS

Contrato no

Contratada:

P er'iodo..          I         I                a          I         I

AVAIJAIS~NO QUANTIDADE
Otimo

Born

Regular

Ruim

De acordo com a  Clausula 6.9 do  Contrato,  urn  relat6rio que apresente a  partir de 03  (ties_)

itens   avaliados   como   "REGULAR"   e/ou   aualauer   urn   avaliado   como   "RUIM"   ensejara

notifica8ao  de  alerta  a  CONTRATADA,  que  devera  corrigir as desconformidades,  sob  pena

de descumprimento de contrato e aplicagao das sang6es devidas.

0  Relat6rio  com  o  Formulario de Avaliagao sera  mensal  e  entregue  ao final  do  periodo  de

apuragao   pela   Comissao   designada,   e   sera   utilizado   para   consolidar   a   avaliagao   de

desempenho  frente  ao  contrato  firmado,  por  meio  das  medig6es  dos  servigos  prestados  e

com  isso,  apurar o  percentual  de  liberagao  da fatura  correspondente  ao  periodo,  conforme

Segue:  -

Quant.de itensvistoriados
Quantidade Equivalencia Pontos obtidos      (Qtdexequiv.)

Praga  dos  Tr€s  Poderes,  74,  Centro,  Jacarei/SP  -CEP:   12.327-901  -Fone:  (12)  3955-2200
www .i acarei . sp . I e g . br
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Conceito C)timo X100

Conceito Born X80

Conceito Regular X50

Conceito Ruim X30

A  Nota  sera  obtida  mediante  o  somat6rio total  dos  pontos  obtidos  dividido  pelo  ndmero  de

itens vistoriados:  -.

Percentual de Liberagao Nota Obtida na Avaliaeao

Liberagao Total da Fatura Nota Maior ou lgual a 90 Pontos

Libera9ao de 90% da fatura Nota maior ou igual a 70 e menor que 90 pontos

Liberagao de 80% da fatura Nota maior ou igual a 60 e menor que 70 pontos

Liberagao de 65% da fatura Nota maior ou igual a 50 e menor que 60 pontos

Liberagao de 50% da fatura Nota menor que 50 pontos

Fonte: Especifica?6es T6cnicas Cadtero versao 5-dez/2021.

Jacarei,       de de 2022.

Marcia Pereira
Chefe do Departamento de Compras e Manutengao

Servidor 1                                             Servidor 2 Servidor 3
Comissao de Fiscaliza?ao            Comissao de Fiscalizagao                Comissao de Fiscaliza?ao

Praga  dos  Tres  Poderes,  74,  Centro,  Jacarei/SP  -CEP:   12.327-901   -Fone:  (12)  3955-2200
www.jacarei.sp.leg.br ;


