Proposta: 016/2019

ITEM–01
Pregão 04/2019

www.bembrasilbr.org.br

Rua Altair,n.º 89, Recanto do Vinhais - CEP: nº 65.070-040 - São Luís /- (98) 3181-7926

Página

1

P.Anº 23422.012773/2018-03

Proposta: 016/2019

ITEM–01
Pregão 04/2019

A
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA
Av. Sílvio Américo Sasdelli 1842, Vila A
Foz do Iguaçu – PR

P.Anº 23422.012773/2018-03

Ref.: Pregão 04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.°23422.012773/2018-03

Ilustríssimo(a) Senhor (a) Pregoeiro (a)
Instituto BEM BRASIL ,é uma associação civil, mantendo conforme consta em seu Estatuto Social,
no Art. 5º, relação PERTINENTE e COMPATÍVEL com o objeto do Edital do Pregão 04/2019,
ou seja, efetiva existência de nexo entre o objeto a ser licitado e seus objetivos estatutários,
cumprindo assim, entendimento manifestado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, no
Acórdão nº 1214/2013, ao acolher a interpretação apresentada pelo grupo de estudos.
Como tal, desenvolve suas atividades sem a finalidade de distribuir o lucro auferido entre seus
integrantes, o que, todavia, não a impede de lograr resultados econômicos positivos e os direcionar à
consecução de suas finalidades de forma geral.
Diferentemente da cooperativa (ressalvada, de modo particular, no art. 4º da IN SLTI/MPOG n.º
02/2008) ― o Instituto BEM BRASILé considerado empregador pela Consolidaçãodas Leis do
Trabalho - CLT, a teor de seu art. 2º, § 1º.
Diferentemente ainda das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público- haja vista nunca ter
possuído qualificação para tal, expedida a cargo do Ministério da Justiça, portanto, atua em absoluto
respeito e cumprimento ao Acórdão TCU nº 746/2015 – Plenário – (TC – 021.605/2012-2).
Nesse sentido, não havendo qualquer vedação para participar da referida licitação, analisamos o
Edital e seusAnexos e adendos, com os quais estamos de pleno acordo e vimos apresentar nossa
Proposta, pelo MENOR PREÇO MENSAL E GLOBAL, conforme registrado na sessão do
Pregão, para o objeto desta licitação.
Assim, nossa proposta FIRME e PRECISApara prestação de serviços continuados de apoio administrativo,
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Eletrônico nº 04/2019, é de R$ 1.480.380,65 (Hum Milhão, Quatrocentos e Oitenta Mil, Trezentos e
Oitenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos), conforme planilhas de custos e composição de preços, em
anexo. Declaramos que estão inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços, objeto deste
Edital, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras
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de atividades auxiliares e serviços continuados de vigia, com fornecimento de todos os equipamentos
necessários, às atividades da UNILA–conforme especificações e condições constantes do Edital do Pregão

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos
preços desta Proposta, estando o seu detalhamento na planilha de custo e formação de preços anexa.
Segue anexado a esta proposta o acordo ou convenção coletiva que rege a categoria profissional vinculada à
execução do serviço objeto do presente Edital.
O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (Noventa Dias) dias, a contar da data de sua
apresentação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado
no Edital, e para esse fim fornecemos nossos dados no quadro abaixoANEXO I.

São Luís, 19 de Fevereirode 2019.
Respeitosamente;

Antônio Claudio da Silva do Nascimento
RG: 004.336.993-6 GEJUSPC (MA)– CPF(MF) 570.849.123-04
Representante Legal - BEM BRASIL- CNPJ/MF nº.10.427.965/0001-19

e-mail’s:adm@bembrasilbr.org.br - institutobembrasil@hotmail.com
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ANEXO I

P.Anº 23422.012773/2018-03

PROPOSTA DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
UNILA
1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Número do Processo:

23422.012773/2018-03

Número do Pregão Eletrônico:

nº04/2019

Data da Abertura

19/02/2019 – às 09h01

OBJETO: Contratação de serviços continuados na área de apoio administrativo, de atividades auxiliares e serviços
continuados de vigia, com fornecimento de todos os equipamentos necessários, para atender as necessidades da
UNILA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE
PROPONENTE:. BEM BRASIL...................................................................................................................................................
ENDEREÇO: Rua Altair.......................................................................................................N.º.89...............................................
BAIRRO: Recanto Vinhais..........................CIDADE: São Luís............................................UF: MA.........................................
FONE: (98) 3181-7926.........FAX..................E-MAIL :adm@bembrasilbr.org.br - institutobembrasil@hotmail.com............
CEP: 65.070-040.............................................C.N.P.J: 10.427.965/0001-19.................................................................................
BANCO
C.E.F (104)

AGÊNCIA
1577

PRAÇA PAGAMENTO
SÃO LUÍS

CONTA CORRENTE
3366-4

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

C.P.F:
126.475.863-49

Estado Civil:
Casado
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NOME:ANTONIO MARIO FONSECA GOMES(VICE-PRESIDENTE – BEM BRASIL)

QUADRO RESUMO
GRUPO 01
Valor proposto por
empregado (B)

Quantidade de
empregados por
posto (C)

Valor proposto por
posto (D) = (B x C)

Quantidade
de Postos
(E)

Valor total do
serviço
(F) = (D x E)

ITEM

Tipo de Serviço (A)

1
2

Recepcionista Bilingue
Auxiliar de Almoxarifado

R$
R$

4.053,35
2.903,46

1
1

R$
R$

4.053,35
2.903,46

6
5

R$
R$

24.320,12
14.517,29

3

Auxiliar de
ServiçosBibliotecários

R$

2.803,54

1

R$

2.803,54

3

R$

8.410,62

4

Jardineiro

3.590,41
3.550,00
3.730,72

R$
R$
R$

3.590,41
7.100,00
7.461,45

3

Vigia Diurno
Vigia Noturno

R$
R$
R$

1

5
6

Valor Mensal dos Serviços:

26

R$
10.771,22
R$
35.500,00
R$
29.845,80
R$ 123.365,05

2
2

5
4

Valor global da proposta (valor mensal do serviço x nº de meses do contrato)

R$ 1.480.380,65

Valor Global Estimado ********************************************************
R$ 1.480.380,65 (Hum Milhão, Quatrocentos e Oitenta Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
*******************************************************************************************************************************************

Valor Mensal Estimado **********************************************************************
R$ 123.365,05 (Cento e Vinte e Três Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos).***********************
NOTAS:

a)
b)
c)
d)

Não é permitida a inclusão, nas planilhas orçamentárias, do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido).
É vedada a inclusão da rubrica “Reserva Técnica”
O aviso prévio trabalhado será zerado após o primeiro ano de vigência do Contrato e corresponde à redução de 7 (sete) dias ou 2 (duas) horas
dia, devendo ser cotado, obrigatoriamente, o percentual de 1,94%.
Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), para efeito de julgamento das propostas, deverá ser observada a cotação
do teto máximo permitido em lei (5%).

Administração Pública não se vincula à predefinição de percentuais de encargos sociais e aprovisionamento de verbas trabalhista/rescisórias previstas em convenção,
vez que se tratam de mera negociação entresindicatos (conf. Acórdão TCU nº 5151/14 – 2ª Câmara, Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, de 23.9.2014).

1. DECLARAÇÃO EXPRESSA – I
O BEM BRASIL, por meio do seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que consta em sua
proposta a inclusão de todos os custos dos serviços, de qualquer natureza,tais como: lucro, despesas
administrativas e operacionais, despesas com supervisão, tributos (taxas, tarifas e contribuições), além de
quaisquer despesas diretas ou indiretas não explicitadas na planilha, mas decorrentes da execução dos
serviços, bem como outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da contratação objeto
deste Edital, não cabendo aoUNILAquaisquer custos adicionais, representando compensação integral pela
prestação dos serviços; DECLARA AINDA, que caso vier a ser contratado, que caberá exclusivamente
aoBEM BRASIL a responsabilidade integral pelos Contratos de trabalho que celebrar com seus empregados,
assim como pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias a eles pertinentes, tendo em vista que os
profissionais alocados na prestação dos serviços não terão qualquer vínculo empregatício e/ou
administrativo com oUNILA.
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O BEM BRASIL, por meio do seu representante legal, declara que está sediado na Cidade de São
Luís (MA), conforme comprovante de endereço anexo e que possuiestrutura física/organizacional apropriada,
devidamente equipado com aparelhamento técnico e pessoal treinados e disponíveis para a realização do
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2. DECLARAÇÃO EXPRESSA – II

objeto da presente licitação que, caso o Pregoeiro julgue necessário, poderá ser constatado in loco, na forma
prevista no inciso II, art. 30 da Lei 8666/93.
3. DECLARAÇÃO EXPRESSA – III
O licitante DECLARA que:
III.1 - esta proposta corresponde exatamente às exigências contidas no Edital e seus Anexos, às quais
adere formalmente;
III.2 - para a sua participação nesta licitação não incorreu na prática de atos lesivos à Administração Pública,
elencados no art. 5°, IV, da Lei n° 12.846/13, estando ciente das penalidades a que ficará sujeito no caso de
cometimento de tais atos;
III.3 - não possui sócio(s), dirigente(s), administrador(es), que seja(m) empregado(s) do UNILAou
possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:
i)
ii)
iii)
iv)

empregados detentores de função comissionada que atuem em área doUNILA com
gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
empregados detentores de função comissionada que atuem na área demandante da licitação;
empregados detentores de função comissionada que atuem na área que realiza a licitação;
autoridade do UNILA hierarquicamente superior às áreas mencionadas.
4. DECLARAÇÃO EXPRESSA – IV

O BEM BRASIL, por meio do seu representante legal, declara, estar ciente da responsabilidade de manter
seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer
alteração que venha a ser realizada.

5. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

A Garantia Contratual será na modalidade SEGURO GARANTIA.
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O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

8. DA JORNADA DE TRABALHO, E PERÍODO
JORNADA DE TRABALHO
Para os serviços de recepção, auxiliares de almoxarifado, auxiliares de serviços bibliotecários e jardineiros,
os empregados da Contratada disponibilizados para execução dos serviços, terão carga horária semanal 44
(quarenta e quatro) horas, de segunda a sábado, podendo ter um intervalo de duas (02:00) horas para
almoço, ou conforme determinar a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria preponderante, podendo
ser readequada da forma que melhor atenda as necessidades da UNILA;
A UNILA poderá solicitar que a CONTRATADA faça uso da seguinte cláusula do acordo coletivo, “faculta-se
à empresa celebrar acordo de prorrogação de jornada de trabalho, visando a compensaçãode horas de
trabalho, via acordo individual, para trabalhadores, homens ou mulheres, com mais de 18 anos, inclusive
para regulação da “semana espanhola”, pela qual poderá ser cumprida em uma semana a carga horária de
40 horas e na outra a carga de 48 horas, sem pagamento de horas extras”.
Os serviços de vigia serão executados de forma ininterrupta, todos os dias do mês, nos locais definidos
como postos de vigia pela CONTRATANTE.
A jornada de trabalho para os serviços de vigia será 12x36 (12 horas de trabalho por 36 de descanso) de
segunda-feira a domingo.

9. DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os serviços serão executados nos seguintes locais:
Unidade Administrativa e de Ensino Almada: Av. Tancredo Neves, 3838 – Porto Belo, Foz do Iguaçu/PR –
CEP 85867-633.
Unidade Administrativa Vila A: Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A, Foz do Iguaçu/PR – CEP 85869580.
Unidade de Ensino Jardim Universitário: Av. Tarquínio Joslin dos Santos nº 1000 - Jd. Universitário, Foz do
Iguaçu/PR – CEP 85851-400.
Unidade de Ensino PTI: Av. Tancredo Neves, 6731, Foz do Iguaçu/PR – CEP 85867-970.
Unidade de Almoxarifado e Arquivo UNILA Portal: Rua Mineirão, 177 – Portal da Foz, Foz do Iguaçu/PR –
CEP 85859-205.
1.1.1.Unidade Alojamento Estudantil: Av. Tancredo Neves, nº 3221, Porto Belo, Foz do Iguaçu/PR – CEP
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85867-633.
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10. DA INDICAÇÃO DO SINDICATO

11. DA INDICAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO
Indicamos e nomeamos Sr. ANTONIO MARIO FONSECA GOMES, Assessor Jurídico do Instituto BEM BRASIL, carteira de
identidade nº. 7975, expedida pela OAB/MA, inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº. 126.475.863-49, com
endereço comercial na, Rua Altair, n.º 89, - Recanto Vinhais CEP nº 65.070.040 - São Luís – Maranhão, como nosso (a)
representante para Gestão do Contrato, com competência e autorização para decidir e resolver toda e qualquer solicitação,
reclamação e/ou pendência inerente e durante a execução do objeto contratado, podendo ser contatado pelo (s) telefone(s)
indicadosabaixo:
Nome Preposto
Telefone Celular
Telefone Fixo
Email (1)
Email (2)
E-mail (3)

Antonio Mário Fonseca Gomes – OAB/MA - 7975
(98) 98212-0665 / 98264-5373/ 98897-0580
(98) 3181-7926
mariof.gomes@yahoo.com.br
institutobembrasil@hotmail.com
adm@bembrasilbr.org.br

São Luís, 19 de Fevereiro de 2019.

e-mail’s:adm@bembrasilbr.org.br - institutobembrasil@hotmail.com

site: www.bembrasilbr.org.br
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Antônio Claudio da Silva do Nascimento

