ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA 
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016
(preenchida em papel timbrado da proponente)

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:	
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:

LOTE 1 - LIMPEZA CREF SERRA
Contratação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, sendo 01 posto de serviços gerais. Essa contratação objetiva atender a demanda periódica nas dependências do CREF Serra – posto de atendimento avançado do CREF2/RS – que tem funcionamento à Rua Antônio Ribeiro Mendes, 1849 pavimento térreo - CEP 95032-600 - Pio X - Caxias do Sul / RS, conforme discriminação dos serviços constantes deste Termo de Referência:
Características do local onde se desenvolverá o serviço:
	Área interna/externa: cerca de 150 m². 

Quantidade de banheiros: 2 (dois).
Quantidade de pessoas usuárias no local: 2 (duas)
Localização: térrea.
Forma de execução dos serviços:
	A empresa contratada deverá se responsabilizar pela boa execução dos serviços, instruindo seus empregados a: 

Realizar os tratamentos interpessoais com os funcionários do CREF2/RS e terceiros com urbanidade e bom nível de educação. 
Zelar pela guarda, zelo e o bom uso do material e equipamentos colocados à disposição de seus funcionários para o desempenho de suas atividades. 
Zelar pela segurança pessoal e coletiva, utilizando equipamentos próprios quando da execução dos serviços, inclusive EPIs.
O serviço de limpeza predial interna deverá contemplar no mínimo as atividades básicas e as frequências elencadas a seguir. Os insumos (gastos diretos e indiretos tributários, trabalhistas e outros) relativos à execução destes serviços deverão integrar a composição de preços contemplados por esta contratação.
O serviço contemplará diariamente:
	Remover o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelho elétricos, etc.

Proceder a lavagem assentos e pias dos sanitários.
Varrer, remover manchas e passar pano úmido nos pisos.
Varrer os pisos de cimento.
Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário.
Retirar o lixo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos apropriados, removendo-os para local indicado de recolhimento pela limpeza pública.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
O serviço contemplará mensalmente:
	Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos, arredando os mesmos sempre que necessário.

Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica.
Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético.
Limpar, com produto apropriado, assentos e poltronas.
Remover o pó e resíduos dos quadros em geral.
Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.
O serviço contemplará trimestralmente:
Limpar todas as luminárias por dentro e por fora.
Limpar forros, paredes e rodapés.
Limpar persianas com produtos adequados.
Remover manchas de paredes.
Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.
Para a perfeita execução dos serviços, objeto desta contratação, a empresa deverá constituir equipe composta de um empregado, independentemente do sexo, que trabalhará terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.
Do pessoal:
	O pessoal deverá apresentar-se devidamente treinado, identificado através de crachá funcional e com uniforme adequado para o desempenho de suas atividades.

A empresa se obriga a manter quadro de pessoal de reserva, visando a: 
Efetuar substituição de funcionários faltosos, num prazo máximo de 01 hora após o início do expediente e a comunicação da Contratante.
Efetuar substituição programada de funcionários em gozo de férias, licenças ou outro tipo de afastamento de prévio conhecimento, comunicando com antecedência a Contratante sobre os afastamentos e indicando a pessoa que executará os serviços. 
Substituir empregados cuja conduta no ambiente de trabalho seja considerada inconveniente pela CONTRATANTE, que pratiquem atos não condizentes com os serviços contratados, ou que não satisfaçam às condições requeridas para a do objeto deste contrato, em face da natureza dos serviços, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicação, ficando à custa da CONTRATADA todas as despesas decorrentes de tais substituições.
Equipamento de proteção individual/uniformes:
	A contratada deve fornecer gratuitamente ao pessoal sob sua responsabilidade o Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado ao risco da atividade desempenhada, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que necessário.

A contratada deverá ainda, treinar e orientar seus empregados quanto ao uso adequado e obrigatório do EPI e substituí-lo quando danificado ou extraviado, responsabilizando-se pela sua Higienização e Manutenção.
A contratada deve fornecer uniformes completos aos seus empregados.
O calçado deverá ser o adequado para a prestação do serviço, conforme normas de segurança do trabalho.
Obrigações trabalhistas:
	A empresa contratada é a única responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal.

A empresa contratada deve mensalmente comprovar para contratante o pagamento de vale transporte e vale refeição, quando for o caso para o funcionário. 
Materiais de higiene e limpeza para execução dos serviços:
	Os materiais a serem utilizados na execução do serviço como detergentes, desinfetantes, água sanitária, papel higiênico, papel toalha, dentre outros serão fornecidos pelo Contratante. 

Definição, conforme cadastro brasileiro de ocupação, da função a ser contratada para realizar os serviços de limpeza/manutenção de edificação:
	Código da Função: 5143-20 – Faxineiro (Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações).

Descrição atividades: Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

VALOR TOTAL R$

Horário de execução dos serviços: terças-feiras e quintas-feiras, das 13h às 17h
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
Local de execução do serviço: Rua Antônio Ribeiro Mendes, 1849 pavimento térreo - CEP 95032-600 - Pio X - Caxias do Sul / RS

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.


Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar de declarar fatos supervenientes. 


Local e data.


Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MENOR

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016


................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Local e data.


Assinatura e carimbo
(representante legal)



(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 







ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO


Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016


Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016, que nos quadros da empresa _______________________________________, CNPJ nº _________________, inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou funcionário em exercício no Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região e Conselho Federal de Educação Física, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, dos respectivos membros e funcionário em exercício no Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região e Conselho Federal de Educação Física, bem como empregados a serem utilizados na prestação dos serviços que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou funcionário em exercício no Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região e Conselho Federal de Educação Física.


Assinatura do Proprietário, Dirigentes ou Sócios, conforme o caso.

Carteira de Identidade


ATENÇÃO: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER FIRMADA PELO PROPRIETÁRIO, DIRIGENTES DA EMPRESA, CONFORME O CASO. 





ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016

Para fins de participação no Pregão Eletrônico, a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE).............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e do Decreto nº 6.204, de 05/09/2007, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar.

DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.




Local e data

Nome e identificação do declarante


OBS.: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante.


