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PROCESSO CPLN'1401/18
LICITAQAO DO TIPO "MAIOR 0FERTA", PARA PERMISSA0 0NEROSA DE
USO PARA EXPLORAQAO COMERCIAL DOS MODULOS 2W2B LOCALIZADOS
NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAQAO SANTO
ANTONIO E SAO PAULO NO MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

ANEXOIX-PROPOSTACOMERCIAL

1 - Proposta que faz a empresa: GOMES CASTILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ

n.' 68.205.525/0001-05, inscrigao estadual n ' 669.251.806.119, estabelecida a

Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 855 - M6d 2A/2B -- Centro -- Cidade de Sorocaba

Estado de Sio Paulo, e-mail gomescastilho@uol.com.for telefone (15) 3233-3255,

para Instalagao e Exploragao Comercial nas Depend6ncias do Terminal Urbano de

Integragao Santo Ant6nio e Sio Paulo, no municipio de Sorocaba/SP, conforme

seguem

Late I Item 1 : M6dulo 2A/2B Terminal Santo Ant6nio

Valor Mensal por extenso (trinta mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis

centavos)

Valor Total (30 meses) por extenso: (novecentos e dez mil e cento e oito reals e

oitenta centavos)

tote 2 Item 1 : M6dulo 2A/2B Terminal Sio Paulo

Valor Mensal por extenso (dezoito mil e novecentos e dezessete reais e vinte e seis

centavos)

Valor Total (30 meses) por extenso:(quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos e

dezessete reais e oitenta centavos)
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Lote Item Descrigao Valor Mensal
R$

ValorTotal
(30 meses)

R$

l l
R$30.336,96

M6dulo 2A/2B Terminal Santo
Ant6nio

R$910.108,80

2 l
R$18.917,26

M6dulo 2A/2B Terminal Sio Paulo
R$567.517,80
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Descrigao de todos os produtos a serem comercializados de acordo com a
atividade delanchonete

PRODUTOS PARACOMERCIALIZAQAO

VARIADOS

- cigarros, isqueiros, f6sforos, balas, chicletes, pastilhas, dropes, gomas,
chocolates, salgadinhos em pacote, pipoca doce e salgada, salgadinhos em
pacote, bolachas, biscoitos e petit fours em pacote industrializados ou
produgao de terceiros.

PRODUTOS EXPOSTOS EM VITRINE AQUECIDA:Tipo

- Salgados populares (coxinha, esfiha, kobe, pasteis, tortas, assados, pies
recheados, pao de queijo e pao de batata, etc.) fritos ou assados para
consumo imediato ou embalados para viagem

Churros e Crepes

LANCHES QUENTES (variag6es de lanches em gerd)Tipo

- Hot Dog, Frangao, Pio c/manteiga, Pgo recheados com frios ou embutidos,
HambOrguer, feitos na chapa quente existente na Copa quente e Lanches
Naturais produgao de terceiros

DOCES E LANCHES FRIOS EXPOSTOS EM VITRINE REFRIGERADA. Tipo

- bolos simpler e recheados, sonhos, pudins, bombas, doces em pote a base
de cremes e/ou frutas, salada de frutas, brigadeiros, tortinhas de frutas e/ou
creme. lanches naturais. Drodutos estes industrializados ou fabricacio de
tercetros h
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BEBIDASINDUSTRIALIZADAS.Typo:

- refrigerantes, aguas, refrescos, sucos naturais ou industrializados, bebidas
Idcteas (como logurtes, Yakult e similares), achocolatados, isot6nicos e
energ6ticos.

BEBIDAS QUENTES.Tipo:

- cafe de coador, cafe expresso, cafe com leite, chas, chocolate quente e seus
sub produtos como frapuccino, cappuccino, etc.

SORVETES.Tipo:

pico16, massa ou soft (mix industrializado) e seus sub-produtos (casquinha
sundaes, milk shakes, etc.)

Declara que

/ tem ci6ncia e submissio ds condig6es deste Edital e seus anexos, a16m da lei n '

1 3.303/16 e suas alterag6es, que rege a presente licitagao.

v'' ngo tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragao POblica.

z os valores acima descritos sio liquidos, estando incluso no prego proposto todos

os encargos sociais, previdenci6rios, securitgrios e tributarios, bem como todas

as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas ao

fornecimento do objeto.

/ o puzo de validade desta proposta 6 de 60 (sessenta) dias, a contar de sua

apresentagao, sendo prorrog6vel automaticamente por iguais periodos, se nio

houver manifestaQao formal em contririo com anteced6ncia minima de 5 (cinco)
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dias anteriores ao pr6ximo periodo de prorrogagao automgtica at6 a contratagao

contados da entrega dos envelopes.

/ que se compromete a iniciar as atividades pretendidas no puzo mdximo de 30

(trinta) dias, contados a partir assinatura do Termo de Permissio.

/ da atividade que pretende exercer e ci6ncia que ndo podera altera-la

posteriormente, sob nenhuma hip6tese.

''' que se compromete a apresentar no puzo de 90(noventa) dias, a contar da

assinatura do Termo de Permissao, o comprovante de alteragao de enderego da

empresa ou abertura de filial no enderego dos respectivos m6dulos.

,'' de que tem ci6ncia que devera, caso seja a vencedora do certame, de adotar

medidas para racionalizagao, sempre que possivel, do uso de energia e16trica

nos referidos M6dulos, de acordo com o Decreto Municipal n ' 16.576 de 23 de

abril de 2009, de acordo com o item 6.16 do Anexo X - Minuta de Contratol

/ de que arcard com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da

Instalagao/ManutenQao, para implantagao da atividade, inclusive com os custos

de consumo de energia e16trica, agua e telefonia, e de que tem ci6ncia de que

ngo sera reembolsado de quaisquer despesas a este fim e nem sequer teri

direito a qualquer indenizagao ou retengao, em razgo de obras ou benfeitorias

Oteis, necessdrias ou voluptuarias.

z que tem ci6ncia que ao fim do puzo da Permissdo eventuais benfeitorias

remanescentes realizadas nos respectivos m6dulos passarao a integrar o

patrim6nio pOblico.

v' assume sem qualquer 6nus a URBES, todas as obrigag6es sociais, trabalhistas e

previdenciarias relativas ao pessoal que vier a ser empregado e as despesas

decorrentes da instalagao do estabelecimento comercial.
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d' tem ci6ncia que ao fim do puzo da Permissdo eventuais benfeitorias

remanescentes da instalagao do quiosque passarao a integrar o patrim6nio

pOblico

/ tem ci6ncia que os prestadores de servigos nio estabelecidos no municipio de

Sorocaba estardo obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Nio

Estabelecidas em https://issdigital.sorocaba.sp.gov.for/cene e a nio realizagao do

cadastro implicar6 na retengao do ISSQN pelo Tomadores de Servigos no

momento da Escrituragao dos Servigos Tomados no sistema NFSe. A

obrigatoriedade do cadastro CENE foi regulamentado por memo da InstruQao

Norm ativa 03/1 6.

Sorocaba, 22 de.M.aiQ de

Paulo Rd15erto Gomes Castilho
RG: 5.968.467
CPF(MF): 751 .481.538-49
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