PREGÃO Nº. 01/2019
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE SANTA FÉ DO SUL - FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO
PREDIAL,
LIMPEZA
EM
LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS, COPEIRAGEM E
PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE
ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E
HIGIENE, NAS DEPENDÊNCIAS DOS “CAMPI” DA
FUNEC, DE ACORDO COM OS ANEXOS DO CERTAME
E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO
BÁSICO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 01/2019
PROCESSO n°. 22/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de fevereiro de 2019
HORÁRIO: a partir das 09horas
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura
- FUNEC
1. PREÂMBULO

1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA DE SANTA FÉ DO SUL - FUNEC torna público, para
conhecimento dos interessados, que se acha aberta a licitação na modalidade
PREGÃO, registrada sob o nº. 01/2019, processo nº. 22/2019, do tipo menor
preço global, que objetiva a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, limpeza em
laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com fornecimento de
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando
a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas
dependências dos Campi da FUNEC, de acordo com os anexos do certame e
especificações constantes no projeto básico.
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1.2. Este certame será regido pela Lei nº. 10.520, de 17
de julho de 2002, Leis Complementares n°s. 123/2006 e 147/2014, Decreto
Municipal nº. 2.321, de 20 de dezembro de 2005, I.N. 103/07 do DNRC, aplicandose subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, e da Lei estadual nº. 6.544, de 22 de novembro de 1989, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1.3. As propostas deverão obedecer as especificações
deste Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos
de habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.
1.5. A sessão de processamento do Pregão será realizada
na Sala de Licitações da FUNEC, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará,
na cidade de Santa Fé do Sul – SP, iniciando-se às 09horas do dia 22/02/2019 e será
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos
do processo em epígrafe.
1.5.1. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da
FUNEC não seja apropriado para a Sessão deste Pregão, poderá ser transferida para
a Sala de Reuniões, também da FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
1.6. A abertura dos envelopes será realizada em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada, subscrita pelo Pregoeiro e membros
da Equipe de Apoio e pelos licitantes, por meio de seus representantes legais ou
procuradores.
1.7. VISTORIA: NÃO É OBRIGATÓRIA. Se houver
interesse em realizá-la, o interessado deverá agendá-la em horário de expediente e
com antecedência junto à FUNEC, pelo telefone (17) 3641-9024.
1.7.1. Somente será permitida a realização da vistoria
por representantes legais ou procuradores com poderes específicos ou credenciados
das licitantes, para os quais será emitido o Atestado de Vistoria;
1.8. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O
objeto desta licitação deverá ser excutado de acordo com a divisão de funcionários
constante do Projeto Básico – Anexo I, que é parte integrante deste instrumento, nos
Câmpus I, II e III da Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC,
localizados na:
Câmpus I: Rua 08, nº. 854, Centro;
Câmpus II: Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará;
Câmpus III: Avenida Paulo Nunes, nº. 95, Centro Sul
Santa Fé do Sul, CEP 15.775-000 Santa Fé do Sul – SP
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2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, limpeza em laboratórios e consultórios, copeiragem e
portaria, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários,
materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene, nas dependências dos “campi” da FUNEC, de acordo
com os anexos do certame e especificações constantes no projeto básico.
2.2. Os serviços a serem prestados são os descritos
nos Anexos deste edital, podendo esta Administração, mediante Ordem de
Serviço expedida, determinar apenas parte deles, para melhor atendimento de
suas necessidades.
2.3. Cada empresa participante deverá apresentar
proposta para todos os serviços e para a quantidade mínima especificada de
funcionários, objeto do certame, sendo que não será aceita proposta na qual não
estiverem contempladas todas as exigências editalícias.

2.4. Cada licitante somente será selecionada para ir à
etapa de lances se tiver cotado de acordo com as especificações mínimas deste
edital.
2.5. Os serviços, objeto da presente licitação, deverão
atender aos padrões de qualidade e normas brasileiras vigentes.
3. - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados
do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as
condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.2. Neste certame poderão participar as microempresas
- MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs, e que detenham atividade pertinente e
compatível com o objeto desta licitação, e atendam aos requisitos mínimos de
classificação das propostas exigidas e às exigências para habilitação, requeridas
neste Edital.
3.3. Não poderão participar deste Pregão, além das
proibições do artigo 9º. da Lei Federal nº. 8.666/93, empresas:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC;
b) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração do
Município de Santa Fé do Sul, nos termos do inciso III do artigo 87da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º. da Lei Federal nº. 10.520 e da Súmula nº.
51 do TCE - SP;
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c) Que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução,
liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País e empresas associadas
em forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) Empresas que tenham como sócio(s) ou proprietários, servidor(es) ou dirigente(s)
de qualquer esfera governamental da Administração Municipal.
e) Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
3.4. Quando tratar-se de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, o licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO FIRMADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL de enquadramento como ME, MEI ou EPP,
conforme a Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014 e I.N.
103/07 do DNRC, acompanhada da CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL.
3.5. O descumprimento da Lei, não apresentando a
declaração juntamente com a certidão acima mencionada, significará renúncia
expressa e consciente, desobrigando a Comissão de estender os benefícios da Lei
Complementar nº. 123/2006 e 147/2014, aplicáveis ao presente certame.
4. – DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, poderão
apresentar a documentação relativa ao enquadramento das mesmas (Certidão
Simplificada da Junta Comercial) ou Declaração firmada pelo representante
legal;
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular,
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
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c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando que, não está proibida de contratar com esta Administração,
atende plenamente aos requisitos de habilitação, não está declarada inidônea por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal, tendo em vistas os artigos 87, Inciso IV e 97 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações, bem como que está apresentando, na íntegra e sem
nenhum defeito, no envelope “2 - HABILITAÇÃO”, toda documentação exigida
neste Edital, sob as penas da lei, bem como, dados bancário, e-mail da instituição
e do representante.
d)Envelopes “01 Proposta” e “02 Documentação”.
4.1.1. O representante legal e/ou o procurador deverão
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
4.1.2. Será admitido apenas 1 (um) representante para
cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
4.1.3. A ausência do Credenciado, em qualquer
momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada,
salvo autorização expressa do Pregoeiro.
4.1.4. Os documentos apresentados para o
Credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e acostados aos
autos do processo de licitação e deverão ser apresentados os originais ou cópia
autenticada em Cartório, admitindo-se cópia simples, desde que seja exibido o
original no mesmo ato para autenticação do Pregoeiro e membro da Equipe de
Apoio.
5. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES: “PROPOSTA” E “HABILITAÇÃO”
5.1. A proposta e os documentos para habilitação
deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além dos dados da proponente (razão
social, CNPJ, endereço), a seguinte identificação:
ENVELOPE 1 – PROPOSTA
Pregão (Presencial) nº. 01/2019
Processo nº. 22/2019

ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº. 01/2019
Processo nº. 22/2019
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6. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “1 –
PROPOSTA”
6.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado
da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração neste caso.
6.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes
elementos:
a) razão social, endereço, número do CNPJ, e número de inscrição no cadastro de
contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
b) número do processo e do Pregão;
c) Proposta sem rasura ou emendas em quaisquer lugares, entrelinhas, bem como
condições escritas à margem, redigida em idioma nacional, datilografada ou
impressa, com todas as folhas rubricadas e, ao final, subscrita pelo responsável legal
da licitante, na qual deverá constar o seguinte:
c.1.) Preço por funcionário mensal e total proposto, para o período de 01
(um) mês e total de 12 (doze) meses, expresso em algarismo e por extenso, incluindo
todos os serviços, mão-de-obra, equipamentos e materiais (exceto papel higiênico,
sabonete, papel toalha e sacos de lixo) bem como benefícios diretos e indiretos
(BDI), devidamente assinada pelo responsável legal da licitante;
c.2.) A indicação do número de empregados deverá ser o mínimo exigido
no Anexo I;
d) Os preços propostos pela licitante constituirão a única e completa renumeração
para os serviços desta licitação e deverão conter, além do lucro, todas e quaisquer
despesas de custos, tais como: materiais (exceto papel higiênico, sabonete, papel
toalha e sacos de lixo), mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguro,
encargos sociais e trabalhistas, inclusive os decorrentes de trabalhos executados em
horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e feriados, tributos ou encargos
de qualquer natureza devidos pela licitante aos Poderes Públicos Federal, Estadual
ou Municipal e outros que decorram direta ou indiretamente da execução do objeto
desta licitação;
e) Não serão aceitas propostas que apresentem preço mensal ou total simbólico,
irrisório ou de valor zero e/ou que sejam incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado correlativos aos serviços objeto da presente licitação, acrescidos
dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas (BDI);
f) O Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio poderão, a qualquer tempo, solicitar
às licitantes a composição de preços de serviços, bem como demais esclarecimentos
que julgarem necessários;
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g) O prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias.
6.2.1. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável
até o início da etapa de lances.
6.3. O objeto ofertado deverá atender, sob as penas da
lei, a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo – Anexo I.
6.4. É vedada apresentação de proposta parcial para esta
contratação, devendo o licitante contemplar todos os itens que a integram.
6.5. Não serão admitidas quantidades inferiores às
previstas neste Edital.
6.6. O Orçamento estimado no Anexo II deste Edital,
é o valor máximo a ser pago pela Administração.
7. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" - Os documentos necessários à
habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio ou publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
7.1. O Envelope "2 - Documentos de Habilitação"
deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
7.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresária;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
7.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a
"e" deste subitem “7.1.1”não precisarão constar do Envelope "Documentos de
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
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E

TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos Negativa quanto à Dívida Ativa da
União (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) em conjunta com a Prova de
regularidade relativa à Seguridade Social (Portaria conjunta - PGFN/RFB nº
1.751/2.014);
d) Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda Municipal, da sede da
licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, de
acordo com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de Julho de 2.011(Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeitos Negativa);
7.1.2.1. - As Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição
(artigo 43 da Lei nº 123/2006), sendo que a não apresentação dos mesmos inabilitará
a empresa para participar desta Licitação.
7.1.2.2. - Para as Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, no caso de apresentar alguma restrição na habilitação e esta ser
vencedora do certame, sua regularização dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período em havendo motivo devidamente justificado, aceito e
a critério da Comissão Permanente de Licitações, caso entenda pertinente, nos
termos do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar que trata do assunto.
7.1.2.3. - Em não havendo regularização consoante
previsão do parágrafo acima, implicará em decadência do direito à contratação sem
prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado convocarem os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação nos termos do artigo 43, § 2º, da Lei 123/2006, de 14 de dezembro de
2006 e 147/2014.
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a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio
Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, necessariamente em nome da licitante e indicar, no mínimo, entre 50% e
60% da contratação pretendida, conforme estabelecido pela Súmula n . 24, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
a.1.) Os atestados deverão conter, necessariamente, as seguintes
informações:
- data de início e término dos serviços;
- local da execução dos serviços;
- caracterização dos serviços realizados com quantidade de funcionários utilizados
para o desenvolvimento dos mesmos;
- objeto e número do Contrato;
- nome e identificação do signatário/ data de emissão;
- a avaliação dos serviços;
c) A comprovação a que se refere a alínea “a” poderá ser efetuada pelo somatório
das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidos quanto dispuser
o licitante.
d) Declaração de cumprimento das normas relativas à saúde e segurança de seus
empregados, no trabalho, firmada pela empresa;
7.1.4.
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
7.1.5. – OUTRAS COMPROVAÇÕES – Declaração
prestada em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa e
subscrita por seu representante legal, devidamente comprovado por documento
legal, atestando que:
a) Encontra-se em Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º., da Constituição
Federal, em conformidade o inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº. 8.666/93, com
relação introduzida pela Federal nº. 9.854, de 27/10/99;
b) Atende às normas relativas à saúde e segurança no trabalho;
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c) Está ciente da obrigação de manter o endereço da empressa atualizado junto à
CONTRATANTE, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da
execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo.
Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de
São Paulo, conforme Termo de Ciência e Notificação, Anexo ao Contrato;
d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui
qualquer dos impedimentos previstos nos §4º e seguintes, todos do artigo 3º. da Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos
declara conhecer na íntegra.
7.1.6.
–
DISPOSIÇÕES
GERAIS
DA
HABILITAÇÃO
7.1.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade
nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até
180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
7.1.6.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz, e, se for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de
habilitação de ambos os estabelecimentos.
8. – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será
aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze)
hora/minutos.
8.1.1. Caso seja necessário, a critério do Pregoeiro, o
prazo de credenciamento poderá ser dilatado.
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
8.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”,
estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão
de novos participantes no certame.
8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
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a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
8.5. No tocante aos preços, as propostas serão
verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor
total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os preços mensais. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
8.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens
baseadas nas propostas das demais licitantes.
8.6.1. O eventual desempate de propostas do mesmo
valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais
estabelecidos para tanto e nova ordem será divulgada pelo próprio sistema, com
relação das propostas classificadas e das desclassificadas.
8.7. As propostas não desclassificadas serão
selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
8.8. Para efeito de seleção será considerado o preço
mensal da contratação.
8.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores
das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor
da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá
escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
8.11. Os lances deverão ser formulados em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada redução
mínima entre os lances, cujo valor será fixado pelo Pregoeiro, após ouvir os
licitantes.
8.12. A etapa de lances será considerada encerrada
quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
8.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as
propostas, na ordem crescente dos valores, considerando-se o último preço ofertado.
8.13.1. Com base na classificação final, será assegurada
aos licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
- Segue Fl. 12 -

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/19 – Cont...

Fls. 12

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será
convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor
classificada, sob pena de preclusão do direito de preferência e, em caso de empate, a
convocação recairá sobre o licitante vencedor de sorteio, nos termos da Lei.
b) Não havendo a apresentação de novo preço, inferior
ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do
direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas
ou empresas de pequeno porte cujos valores das propostas se enquadrem nas
condições indicadas no subitem anterior;
c) Na grade ordenatória da classificação final, caso a
detentora da melhor oferta seja microempresa ou empresa de pequeno porte não será
assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
8.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta
de menor valor com vistas à redução do preço.
8.15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.15.1. Poderá ser solicitado ao licitante, ofertante do
menor preço, que componha e apresente “Planilha Memória de Cálculo”, para cada
tipo de profissional exigido para a execução dos serviços, objeto do certame.
8.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de
mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante
pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do
julgamento.
8.17. Após o final da etapa de lances, o Pregoeiro abrirá
o envelope da habilitação da empresa selecionada, o qual contém a documentação
exigida e examinará o perfeito cumprimento do edital. Caso seja caracterizado
referido cumprimento, a licitante será declarada habilitada e o objeto referente será a
ela adjudicado. Caso a documentação esteja desobedecendo aos critérios do edital, a
empresa será declarada inabilitada e estará automaticamente excluída deste certame
sem prejuízo dos efeitos e penalidades legais.
8.18. Eventuais falhas, omissões ou outras
irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
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8.19. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e
deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
8.20. A Administração não se responsabilizará pela
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.21. Constatado o atendimento dos requisitos de
habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora
do certame.
8.22. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante
desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer
deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o
prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da
licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do
certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade
competente.
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade
dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à
licitante vencedora e homologará o procedimento.
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto.
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10. - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. O vencedor do objeto deste Pregão deverá, após a
adjudicação e homologação, executar os serviços, em cumprimento à expedição de
Ordem de Início dos Serviços, em atendimento e em conformidade com as
especificações deste edital e Anexos.
10.2. A Ordem de Início de Serviço será expedida por
quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico, a qual
deverá iniciar a prestação dos serviços, no prazo ali determinado.
10.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas
de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrente da execução dos serviços.
11. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
11.1. A prestação dos serviços, objeto da presente
licitação será mensalmente avaliada por Comissão (ou servidor) encarregada de
fiscalizar os serviços, emitindo-se o respectivo Atestado de Realização, que
corresponderá ao seu recebimento.
11.2. Havendo falhas na prestação dos serviços, objeto
desta contratação, os fatos serão comunicados oficialmente para a CONTRATADA,
com a finalidade que sejam sanados os problemas.
11.3. As faturas somente serão encaminhadas para o
serviço de finanças, para providenciar a solicitação de pagamento, após devidamente
atestada pela contratante que a execução dos serviços foram realizados de acordo
com o previsto no PROJETO BÁSICO e CONTRATO que fazem parte integrante
deste Edital.
12. - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. Os serviços efetivamente executados pela
licitante vencedora serão medidos e atestados pela CONTRATANTE, cujo
pagamento ocorrerá, após emissão da Nota Fiscal, com base nos serviços
efetivamente executados, medidos e aprovados pela Unidade Administrativa
competente;
12.3.1. As despesas decorrentes da execução do
presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 05 –
FUNEC; 05.01.00 – ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 – ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR; 04.122.0051-2.501 – MANUT. ADM. FINANÇAS, PESSOAL,
JURÍDICO E C.P.D.; 3.3.90.39 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P.
JURÍDICA; FICHA 07.
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12.4. As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem
incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata o inciso anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura sem incorreções.
12.5. O pagamento será feito mediante crédito aberto
em conta corrente em nome da CONTRATADA.
13. – DA CONTRATAÇÃO
13.1. A contratação decorrente desta licitação será
formalizada mediante celebração de termo de contrato, a ser assinado pela
adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação,
podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta Fundação, sob
pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
13.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, a
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de
validade vencidos, esta Fundação verificará a situação por meio eletrônico hábil,
certificará a regularidade nos autos do processo e anexará os documentos passíveis
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a
situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
13.3celebração da contratação:

Constituem

também

condições

para

a

a) Prestação de Caução em Garantia. Esta Fundação exigirá da CONTRATADA
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
que deverá ser efetivada antes de sua assinatura, podendo ser prestada por uma das
seguintes modalidades (a não prestação de garantia equivale à recusa
injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total
da obrigação assumida e sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente
estabelecidas):
a.1) Caução em dinheiro: a ser recolhida em agência bancária determinada pela
instituição CONTRATANTE;
a.2) Títulos da dívida pública;
a.3) Seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que
deverão conter, conforme o caso:
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I) Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato até
o recebimento definitivo ou término do prazo de execução;
II) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento
que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado
não cumpra suas obrigações;
III) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em
consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
14 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS, MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE
14.1- As disposições sobre a execução dos serviços,
medição, pagamento e reajuste estão dispostas no Memorial Descritivo e na
Minuta de Contrato, que integram este Edital e anexos.
14.2 - Esta Fundação não reconhecerá qualquer
vínculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer contrato porventura
necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra
dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que
responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos
que eventualmente estas causarem.
15 - DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA
SESSÃO PÚBLICA
15.1- Serão convocados os demais licitantes
classificados para participar de nova sessão pública do Pregão com vistas à
celebração da contratação, quando a adjudicatária:
a) Se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do
prazo de validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, ou não atender a todas as condições para a celebração da
contratação;
b) No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s)
vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei
Complementar no 123/2006, e alterações, deixar(em) de apresentar a
documentação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de assinatura do
contrato;
15.2- A nova sessão será realizada em prazo não inferior
a 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.
15.3- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no endereço eletrônicos
www.funecsantafe.edu.br
15.4- Na sessão, respeitada a ordem de classificação,
passar-se-á diretamente à fase de negociação.
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O

CASO

DE

INADIMPLEMENTO
16.1- Ficará impedida de licitar e contratar, nos
termos da Súmula nº. 51 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos
no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. as penalidades
previstas no Decreto Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005
17 - DA DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
17.2. Todos os documentos de habilitação, cujos
envelopes forem abertos na sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e
pelos licitantes presentes que desejarem.
17.3. O resultado do presente certame será divulgado no
DOE e Jornal Oficial do Município.
17.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação,
passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.
17.5. Os envelopes contendo os documentos de
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, após o início da
execução dos serviços por parte da licitante vencedora, no Setor de Licitações da
FUNEC, cujo endereço consta mencionada anteriormente.
17.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar disposições deste Edital.
17.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do
Edital, que decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para
recebimento das propostas.
17.8. Acolhida a petição contra este Edital, será
designada nova data para a realização do certame.
17.9. Os casos omissos do presente Pregão serão
solucionados pelo Pregoeiro.
17.10. Integram o presente Edital os seguintes
documentos:
a) Edital;
b) Anexo I – Especificações – Projeto Básico;
c) Anexo II – Orçamento Estimado – Preço Referencial;
d) Anexo III – Minuta do Contrato;
e) Anexo IV – Termo de Ciência e Notificação;
f) Anexo V - Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.
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17.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da
Comarca da Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP.
17.12. A participação no procedimento licitatório
implica a aceitação integral, pela licitante, de todas as condições determinadas por
este Edital e seus anexos, ressalvados o disposto no artigo 41, § 3º., da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas atualizações;
17.13. A base mensal do contrato será reajustada
anualmente, em caso de prorrogação contratual, limitando-se referido reajuste, ao
Índice Geral de Preço de Mercado – o IGP-M acumulado no período e exposto pelo
Governo Federal;
Santa Fé do Sul, 30 de janeiro de 2019.

ADERVALCLÓVIL MORRETI
Presidente da FUNEC

TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES – PROJETO BÁSICO
1.OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação
predial, limpeza em laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com
fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e
higiene, nas dependências dos “campi” da FUNEC, de acordo com as
especificações constantes no presente projeto básico.
1.1. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
São substâncias ou preparações destinadas à
higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou público em
lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo os
desinfetantes e detergentes os abaixo definidos:
 Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente,
microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;
 Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e
vasilhas, e aplicações de uso doméstico.
 São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e
desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos
inanimados e em ambientes, ficando sujeitos as mesmas exigências e condições
no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e
fiscalização.
2.RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além do fornecimento da mão de obra, dos saneantes
domissanitários, dos materiais e dos equipamentos necessários para a perfeita
execução dos serviços de limpeza de áreas envolvidas, obriga-se a:
1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os
serviços, encaminhando elementos com funções profissionais devidamente
registradas em suas carteiras de trabalho ou nos termos previstos pela
Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
3. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual
– EPI’s;
4. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos
devem ser adotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede
elétrica;

5. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua
propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes,
carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE:
6. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão
permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o
horário comercial suporte para dar atendimento a eventuais necessidades
para manutenção das áreas limpas;
7. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir
o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de
reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços da
CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes;
8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
9. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;
10. Instruir os seus empregados quanto às orientações para prevenção de
incêndio nas áreas, da CONTRATANTE;
11. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
12. Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme
exigência legal;
13. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para
acondicionamento de detritos e equipamentos em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação. A CONTRATADA deverá distribuir nos
sanitários, papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a garantir a
manutenção de seu abastecimento;
14. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários,
materiais e dos equipamentos, objetivando correta higienização dos
utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços;
15. Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da
rotina de funcionamento da CONTRATANTE.
3. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se:
1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;
2. Disponibilizar instalações sanitárias;
3. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas;
4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais e
equipamento;
5. Fornecer papel higiênico, sabonete e papel toalha nos locais de prestação de
serviços, bem como disponibilizar em cada Campus Universitário, espaço

físico limitado à 20m² (vinte metros quadrados) para guarda dos materiais e
equipamentos utilizados na execução dos serviços.
4. FISCALIZAÇÃO / CONTROLE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso:
1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente;
2. Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço,
para comprovar o registro de função profissional;
3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer saneante
domissanitário, material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa
conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não
atendam as necessidades;
4. Executar mensalmente a medição dos serviços pela área mensal contratual,
descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidades dos serviços
contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das
demais sanções disciplinadas em contrato.
5. PROIBIÇÃO CONSTANTE DA CONSERVAÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO
Fica proibida a utilização de cordas para a execução de serviços de limpeza de
vidro externamente.
6. TÓPICOS
A – ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS (INCLUI AS SALAS DE AULAS)
Consideram-se como áreas internas – pisos frios
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite,
plurigoma, madeira, inclusive os sanitários.
1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte freqüência:
1.1. – DIÁRIA
a) Sanitários: limpar / lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos
sanitários com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas
condições de higienização durante todo o horário previsto de uso.
b) Retirar os detritos dos cestos 02 (duas) vezes ao dia, removendo-os para local
indicado pela CONTRATANTE;

c) Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris,
caixinhas das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive
aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
d) Limpar adequadamente cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso
comum;
e) Varrer pisos, removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e
retirando-os para local indicado pelo CONTRATANTE;
f) Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
g) Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite,
plurigoma e similares;
h) Limpar / remover o pó de capachos e tapetes;
i) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.
1.2. – SEMANAL
a) Limpar/lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários
desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização, durante
todo o horário previsto de uso;
b) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
c) Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;
d) Encerar/ lustrar todo o mobiliado envernizado com produto adequado;
e) Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com produto
adequado;
f) Limpar / polir todos os metais, tais como: corrimãos, torneiras, válvulas,
registros, sifões, fechaduras, etc., com produto adequado;
g) Limpar telefones com produto adequado;
h) Encerar / lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares, com
produto adequados;
i) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral;
j) Executar os demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.
1.3. – MENSAL
a) Limpar / remover manchas de forros, paredes e rodapés;
b) Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios
adequados;
c) Executar demais serviços considerados necessários a freqüência mensal.
1.4. – TRIMESTRAL
a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
b) Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados;
c) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência trimestral.
B – ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS
Características: áreas destinadas a estacionamentos, passeios, alamedas
arruamentos e demais áreas circunscritas nas dependências da Contratante.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte freqüência:
2.1. – DIÁRIA
a) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado
pelo CONTRATANTE;
b) Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos e acondicionando-os
apropriadamente e retirando-os para local indicado pela CONTRATANTE;
c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes, acondicionando-os
apropriadamente e retirando-os para local indicado pela CONTRATANTE,
sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não
autorizado, situado na área circunscrita de propriedade da CONTRATANTE,
observada a legislação ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho;
d) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência quinzenal.
2.2. – SEMANAL
a) Executar serviços considerados necessários à freqüência semanal.
2.3. – MENSAL
a) Executarserviços considerados necessários à freqüência mensal.
C – VIDROS EXTERNOS – FREQUÊNCIA TRIMESTRAL (com ou sem
exposição à situação de risco)
1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte freqüência:
1.1. – QUINZENAL
a) Limpar todos os vidros externos – face interna, aplicando-lhes produtos ante
embaçantes.
1.2. – TRIMESTRAL
a) Limpar todos os vidros externos – face externa, aplicando-lhes produtos antiembaçantes.
D - LIMPEZA DE LABORATÓRIO/CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, E
DEMAIS ÁREAS QUE POR SUAS ESPECIFICIDADES NECESSITAM QUE
SEJA MINIMIZADA A PRESENÇA DE MICROORGANISMOS
PATOGÊNICOS
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Trata-se da limpeza realizada diariamente de
forma a manter/conservar os ambientes isentos de sujidade e risco de contaminação,
e repor o material de higiene.

1.1. – Equipamentos: carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos
de lixo padronizados, mops (úmido e seco) e esfregões, produtos de limpeza, EPI’s,
produtos de reposição e outros que julgar necessários.
1.2. – Método:
a) Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes
para solução detergente e para água limpa.
b) Limpeza molhada para banheiro.
c) Desinfecção na presença de matéria orgânica.
1.3. – Técnica:
a) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja.
b) Utilizar movimento único de limpeza.
1.4. – Etapas:
a) reunir todo material necessário em carrinho de limpeza;
b) colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de
fora;
c) colocar os EPI’s necessários para realização da limpeza;
d) efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria
orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas
deverão ser trocadas para execução das demais etapas;
e) recolher os sacos de lixos do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no
saco “hamper” do carrinho de limpeza e efetuar a troca de luvas;
f) realizar a remoção das migalhas, papéis, cabelos e outros;
g) iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da
sujidade, proceder ao enxágüe e, sempre que necessário, realizar fricção com álcool
70%;
h) proceder à limpeza da porta / visor e maçaneta com solução detergente e
enxaguar;
i) proceder à limpeza do piso com solução detergente;
j) realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o Box, o vaso sanitário e, por
fim, o piso;
k) desprezar o conteúdo dos baldes no local indicado pela contratante, procedendo à
higienização dos mesmos;
l) proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local
específico;
m) retirar as luvas e lavar as mãos;
n) repor os sacos de lixo;
o) repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico).
7. HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços, objeto deste certame, deverão ser executados nos Campi I, II e III
da FUNEC, no período compreendido entre as 6h às 22h, de segunda a sábado,

respeitada o funcionamento da CONTRATANTE, conforme turno a ser
definido pela Presidência da FUNEC.
8 – MATERIAL E EQUIPAMENTO
O material e EPI’s a ser aplicado na execução dos serviços deverá ser de boa
qualidade, de reconhecida reputação no mercado, podendo a unidade, inclusive,
recusar o uso ou aplicação do produto que achar inconveniente ou danoso aos
bens de seu patrimônio.
O material necessário à execução dos serviços deverá ser de propriedade da
CONTRATADA, vedada a utilização do material ou equipamento pertencenteà
unidade.
9 – SERVIÇOS COPEIRAGEM
a) Zelar pela organização da copa.
b) Recolher, limpar e guardar os utensílios e os equipamentos após cada uso,
mantendo ordem e a higiene das instalações.
c) Preparar o café e demais produtos no período da manhã e da tarde.
d) Abastecer pelo menos 02 (duas) vezes em cada período – manhã e tarde, com
café e/ou chás de infusão, as garrafas térmicas situadas nos Postos sob sua
responsabilidade.
e) Abastecer os Postos sob sua responsabilidade, pelo menos 02 (duas) vezes em
cada período – manhã e tarde, com copos descartáveis adquiridos pela
CONTRATANTE.
f) Manipular e servir café e/ou chás de infusão e água potável, em copos
descartáveis, em reuniões ou quando solicitados pela unidade.
g) Observar as normas de comportamento profissional e as técnicas de
atendimento ao público.
h) Atender às normas de higiene e saúde instituídas para o cumprimento de suas
atividades.
10 – SERVIÇOS PORTARIA
a) Assumir o posto, devidamente uniformizados, e com aparência pessoal
adequada;
b) Comunicar imediatamente à Contratante, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;
c) Estar capacitado para operar equipamentos de controle de acesso;
d) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente
autorizadas e identificadas;
e) Controlar a entrada e saída de veículos, empregados e visitantes, após o
término de cada expediente de trabalho, inclusive durante os feriados, na
conformidade de que venha a ser estabelecido pela Contratante;
g) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações,
sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela Contratante;

h) Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, visitantes ou pessoas,
bem como dos estacionamentos de veículos, anotando eventuais irregularidades
e comunicando à Contratante;
i) Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando a
manutenção das condições de segurança;
j) Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial
dentro das instalações da Contratante facilitando, no possível, a atuação
daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual
acontecimento;
k) Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver
prestando seus serviços;
l) Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;
m) Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim
como de bens particulares de empregados ou terceiros;
n) Comunicar à Contratante a presença de aglomerações de pessoas junto ao
posto;
o) Repassar para os porteiros que estão assumindo o posto, todas as orientações
recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações.
11 – QUANTIDADE MÍNIMA DE FUNCIONÁRIOS
EM COMUM PARA TODOS OS CAMPI
QUANTIDADE
FUNÇÃO
01
Encarregado (com
insalubridade)
CAMPUS I
QUANTIDADE
02
01
01

FUNÇÃO
Servente diurno (com
insalubridade)
Servente diurno
Copeira

CAMPUS II
QUANTIDADE
13
10
02
01

02

FUNÇÃO
Servente diurno
Servente diurno (com
insalubridade
Porteiro diurno
Porteiro diurno (com 01
hora diária de trabalho
noturno)
Copeira

CAMPUS III
QUANTIDADE
FUNÇÃO
02
Servente diurno
01
Servente diurno (com
insalubridade)
12 – DA SUBSTITUIÇÃO DOS EMPREGADOS
Ficará a cargo da CONTRATADA a manutenção de substitutos, se necessário,
para que os serviços não sofram, em quaisquer hipóteses, solução de
continuidade, inclusive em caso de faltas, licenças ou outros afastamentos, a fim
de manter o número mínimo fixado de pessoal.
A CONTRATADA ficará obrigada a proceder a substituição de qualquer
empregado em serviço sob ordem, se isso for exigido pelo CONTRATANTE,
não sendo necessário a declaração do motivo.
13 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
12 (doze) meses, contatos da assinatura do Contratado e emissão da Ordem de
Início dos Serviços.

ANEXO II
ORÇAMENTO ESTIMADO – PREÇO REFERENCIAL
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº. 01/2019
PROCESSO Nº. 22/2019
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial,
limpeza em laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com
fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e
higiene, nas dependências dos “campi” da FUNEC, de acordo com as
especificações constantes no presente projeto básico.
Item

01

Qtde

Descrição resumida

12 meses

Serviços de limpeza, asseio e conservação
predial, limpeza em laboratórios e
consultórios, copeiragem e portaria, com
fornecimento de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos

Preço
referencial
mensal

R$ 143.085,48

Santa Fé do Sul – SP, 30 de janeiro de 2019.

ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente da FUNEC

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA EM LABORATÓRIOS E
CONSULTÓRIOS,
COPEIRAGEM
E
PORTARIA,
COM
FORNECIMENTO
DE
MÃO
DE
OBRA,
SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A
OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E
HIGIENE, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNEC.
CONTRATO N°. ____/2019
PROCESSO Nº. 22/2019
PREGÃO Nº. 01/2019
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNEC – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO E CULTURA DE
SANTA FÉ DO SUL, situada na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, com
CNPJ nº. 47.527.288/0001-10, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr.
________________________, ____________, ___________, portador do RG nº.
________________ e do CPF nº._______________, residente e domiciliado na Rua
___________________, nº. _____, Bairro ________________, na cidade de
_________________, Estado de ______________, simplesmente denominada
CONTRATANTE,
e
de
outro
lado
a
empresa
_____________________________________,adjudicatária do PREGÃO nº.
01/2019, com sede na Rua ____________, município de __________________,
estado de ____________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº.
____________________, de ora em diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato pelo Senhor___________________, portador da cédula de
identidade RG. nº. ________________________,
e do CPF nº.
________________________,
e, pelos mesmos foi dito na presença das
testemunhas ao final assinadas, que pelo presente instrumento avençam um contrato
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, limpeza em
laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de
obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, nas dependências dos Campi da
FUNEC, sujeitando-se às normas nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº 123/2.006 e 147/2.014, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie além das cláusulas e condições abaixo mencionadas, que as
partes aceitam e outorgam mutuamente, na forma e termos que se seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui o objeto do presente
contrato a prestação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação
predial, limpeza em laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com
fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos,
visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, nas
dependências dos Câmpus I, II e II da Fundação Municipal de Educação e Cultura –
FUNEC, localizados na:
Câmpus I: Rua 08, nº. 854, Centro;
Câmpus II: Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará;
Câmpus III: Avenida Paulo Nunes, nº. 95, Centro Sul
Santa Fé do Sul, CEP 15.775-000 Santa Fé do Sul – SP.
I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão (Presencial) nº. 01/19 e seus Anexos;
b) Proposta de ___ de _______ de 2019, apresentada pela CONTRATADA;
c) Ata da sessão do Pregão (Presencial) nº. 01/19.
II - O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições,
acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.
III - O regime de execução deste contrato é o de empreitada global.
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E RECURSOS - O valor total do presente
contrato é de R$_________ (_______________), sendo que a CONTRATADA
perceberá a importância mensal de R$ ___________ (__________).
I - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na
Funcional Programática 05 – FUNEC; 05.01.00 – ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 –
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR; 04.122.0051-2.501 – MANUT. ADM.
FINANÇAS, PESSOAL, JURÍDICO E C.P.D.; 3.3.90.39 – OUTROS SERV. DE
TERCEIROS – P. JURÍDICA;FICHA 07.
II - A vigência deste contrato inicia-se na data indicada pelo CONTRATANTE na
Autorização para Início dos Serviços, encerrando-se no término do prazo de
execução dos serviços, com eficácia após a publicação de seu extrato no DOE Diário Oficial do Estado de São Paulo.
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III - O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos e
ininterruptos, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização
para Início dos Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente e
do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que não seja denunciado por qualquer
das partes, por escrito e com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias de seu
vencimento.
IV - A Autorização para Início dos Serviços será expedida pela Presidência
CONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do
extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE.
V - As prorrogações do prazo de execução serão formalizadas mediante celebração
dos termos de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei
Federal nº 8.666/1993.
VI - A não prorrogação contratual por conveniência do CONTRATANTE não
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
VII - Não obstante o prazo estipulado no inciso terceiro, a vigência contratual nos
exercícios subsequentes ao da publicação do extrato deste contrato estará sujeita à
condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas
despesas.
CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL - Para garantir o
cumprimento deste contrato, a CONTRATADA prestou garantia conforme previsão
contida no instrumento convocatório, no valor de R$ __________ (
_______________ ) equivalente a 5% (cinco por cento ) do valor deste contrato.
I - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o
término da vigência deste contrato, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
II - Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações,
incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de
correspondência simples, obriga-se a repor ou completar o seu valor no prazo
máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da
referida notificação.
III - Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a
qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE - A base mensal do contrato será
reajustada anualmente, em caso de prorrogação contratual, limitando-se referido
reajuste, ao Índice Geral de Preço de Mercado – o IGP-M acumulado no período e
exposto pelo Governo Federal;
I - A atualização dos preços será processada a cada período completo de doze meses.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por Comissão de
Fiscalização designada, podendo para isso:
I - Ter livre acesso aos locais de execução do serviço.
II - Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a
supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando
avaliação periódica.
III - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério,
julgar inconveniente.
IV - Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço,
para comprovar o registro de função profissional.
V - Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer saneante domissanitário,
material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de
seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às
necessidades.
VI - Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados,
descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles não aprovados por
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à
CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas neste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
- A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra, dos saneantes domissanitários,
dos materiais e dos utensílios e dos equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços
de limpeza das áreas envolvidas, bem como das disposições constantes no Memorial Descritivo
– Anexo I do Edital, obriga-se a:
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I - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente.
b) Designar por escrito, no ato da assinatura deste contrato, preposto(s) que tenha(m) poderes
para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato.
c) Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições
previstas em normas coletivas da categoria profissional.
d) Disponibilizar todos os empregados na quantidade constante do Anexo I, para a prestação
dos serviços, devidamente registrados em suas carteiras de trabalho.
e) No início de cada mês, fornecer ao CONTRATANTE todo o material de limpeza (saneantes
domissanitários e produtos químicos) a ser utilizado na execução do serviço de limpeza no
período, em quantidade e qualidade adequada.
f) Cabe à CONTRATADA completar ou substituir o material considerado inadequado pela
CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
g) Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes
domissanitários e dos produtos químicos.
h) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.

i) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços,
em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24
(vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de
proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.
j) Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade,
tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para
transporte de lixo, escadas etc, de forma a não serem confundidos com similares de
propriedade do CONTRATANTE.
k) Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão
permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário
comercial suporte para dar atendimento a eventuais necessidades para manutenção
das áreas limpas.
l) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o
bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportaremse, quando houver necessidade, à pessoa designada pela CONTRATANTE e tomar
as providências pertinentes.
m) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito.
n) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e
as normas internas de segurança e medicina do trabalho.
o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Comissão de Fiscalização, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e
de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas do
CONTRATANTE.
p) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.
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q) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os saneantes domissanitários, materiais e equipamentos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela
boa técnica, normas e legislação.
r) Distribuir nos sanitários, papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a
garantir a manutenção de seu abastecimento.
s) Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, dos
materiais e dos equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das
instalações objeto da prestação de serviços.
t) Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e
ambientalmente recomendadas, quando da realização de atividades com produtos
químicos controlados e da aplicação de saneantes domissanitários, nas áreas escopo
dos trabalhos, quer seja em termos de qualidade, quantidade ou destinação,
atividades essas da inteira responsabilidade da CONTRATADA que responderá em
seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.
u) Executar os serviços em horários determinados pela CONTRATANTE e que
não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da mesma.
v) Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar, não seja mantido nas
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do
CONTRATANTE.
w) Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições
de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação
dos serviços e apresentar, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de
salários, benefícios, encargos, apólices de seguro contra acidente de trabalho,
quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus
empregados que foram alocados à prestação dos serviços deste contrato.
x) Fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale-refeição aos seus empregados
envolvidos na prestação dos serviços, de acordo com a convenção coletiva de
trabalho.
y) Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos, quer materiais com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE, obtendo
produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A CONTRATADA
responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as
disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-se a legislação
ambiental.
z) Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
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II - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS - BOAS PRÁTICAS
AMBIENTAIS:
a) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de
consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes.
b) Receber, da CONTRATANTE, informações a respeito dos programas de uso racional dos
recursos que impactem o meio ambiente.
c) Quando houver ocorrências, o encarregado deverá comunicar à CONTRATANTE
imediatamente o fato ocorrido e as providências tomadas para a solução do(s) problema(s);
c.1) Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas são:
- Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros;
- Saboneteiras e toalheiros quebrados;
- Lâmpadas queimadas ou piscando;
- Tomadas e espelhos soltos;
- Fios desencapados;
- Janelas, fechaduras ou vidros quebrados;
- Carpete solto, entre outras.
USO RACIONAL DA ÁGUA
d) Capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água.
e) Adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada, colaborando com as medidas de
redução de consumo e uso racional da água, cujo encarregado deve atuar como facilitador das
mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA, esperadas com essas
medidas;
Como exemplo: sempre que possível usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar áreas
externas. Se houver uma sujeira localizada, usar a técnica do pano umedecido.
USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
f) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que
apresentem eficiência energética e redução de consumo.
g) Durante a limpeza noturna (se houver e quando permitida), acender apenas as luzes das áreas
que estiverem sendo ocupadas.
h) Comunicar à CONTRATANTE sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados
como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau
funcionamento de instalações energizadas.
I) Sugerir, à CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do
consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de
interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias etc.
j) Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se estas não se encontram impedindo a
saída do ar-condicionado ou aparelho equivalente.
k) Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, sistema de
proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de
pó, enceradeiras etc.
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l) Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas em seus aparelhos elétricos,
extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras. Evitar ao
máximo o uso de extensões elétricas.
m) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia fornecidas pela CONTRATANTE.
REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
n) Separar e entregar à CONTRATANTE pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, ou aos
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que esses adotem,
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento
ou disposição final ambientalmente adequada, conforme Resolução CONAMA nº 401, de 5 de
novembro de 2008; 7.47.1 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes
e frascos de aerossóis em geral;
o) Utilizar os sacos de lixo (disponibilizados pela CONTRATANTE) nos tamanhos adequados à
sua utilização, com vistas à otimização em seu uso, bem como a redução da destinação de
resíduos sólidos e adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade,
esgotando dentro do bom senso e da razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento,
objetivando a redução da destinação de resíduos sólidos.
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
p) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis,
utilizando racionalmente os saneantes domissanitários, cuja aplicação nos serviços deverá
observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de
sódio.
q) Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus
congêneres, no que se refere ao atendimento às prescrições do artigo 44, da Lei Federal nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, e do artigo 67 do Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto
de 2013, as prescrições da Resolução ANVISA nº 40, de 5 de junho de 2008, cujos itens de
controle e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e da CONTRATANTE são os
Anexos da referida Resolução: ANEXO I - Tipos/ Categorias de produtos de limpeza e afins e
ANEXO II Rotulagem para produtos de limpeza e afins.
r) Fornecer saneantes domissanitários devidamente notificados ou registrados no órgão de
vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, em conformidade com o Decreto
Federal nº 8.077, de 13 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei Federal nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976. 7.55 Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes
domissanitários, conforme Resolução RDC nº 34, de 16 de agosto 2010, e os anexos 4 e 5 da
Portaria 321/MS/SNVS, de 8 de agosto de 1997.
s) Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de
importância fundamental para a saúde, somente aplicar saneantes domissanitários cujas
substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas em sua composição, sejam biodegradáveis,
conforme disposições da Resolução nº 180, de 03 de outubro de 2006, que aprova o
Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produtos
Saneantes Domissanitários:
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s.1.) Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de
decomposição e biodegradação por microorganismos, com grau de biodegradabilidade mínimo
de 90%; fica definido como referência de biodegradabilidade, para esta finalidade específica, o
n-dodecilbenzeno sulfonato de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela
análise da substância tensoativa aniônica utilizada na formulação do saneante ou no produto
acabado;
s.2.) A CONTRATANTE poderá coletar uma vez por mês, e sempre que entender
necessário, amostras de saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas
em recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais;
a) Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria de
Vigilância Sanitária. Deverão constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado
dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra analisada.
t) Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº 46, de 20 de fevereiro
de 2002, que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em todas as
graduações e álcool etílico anidro;
u) Fica terminantemente proibida, sob nenhuma hipótese, na prestação de serviços de limpeza e
higienização predial o fornecimento, utilização e aplicação de saneantes domissanitários ou
produtos químicos que contenham ou apresentem em sua composição:
a) Corantes - relacionados no Anexo I da Portaria nº 9 MS/SNVS, de 10 de abril de
1987;
b) Saneantes Domissanitários de Risco I - listados pelo artigo 5º da Resolução nº
336, de 30 de julho de 1999, e em conformidade com a Resolução ANVISA RE nº 913, de 25
de junho de 2001;
c) Saneantes Domissanitários fortemente alcalinos - apresentados sob a forma de
líquido premido (aerossol), ou líquido para pulverização, tais como produtos desengordurantes,
conforme Resolução RDC no 32, de 27 de junho de 2013;
d) Benzeno - conforme Resolução RDC nº 252, de 16 de setembro de 2003, e
recomendações dispostas na Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, pelo Decreto
Federal nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 e pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, uma vez que de acordo com estudos IARC - International Agency Research on Cancer,
agência de pesquisa referenciada pela OMS - Organização Mundial de Saúde, a substância
(benzeno) foi categorizada como cancerígena para humanos;
e) Inseticidas e raticidas - nos termos da Resolução Normativa CNS nº 01, de 04 de
abril de 1979. 7.59 Os produtos químicos relacionados pela CONTRATADA, de acordo com
sua classificação de risco, composição, fabricante e utilização, deverão ter notificação ou
registro deferido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da
Saúde, conforme Resolução RDC nº 59, de 22 de dezembro de 2010. A consulta aos saneantes
notificados e registrados está disponível na seção de Consulta ao Banco de Dados, no sítio da
ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/saneantes/consultas. 7.60 Recomenda-se que a
CONTRATADA utilize produtos detergentes de baixas concentrações e baixo teores de fosfato.
v) Apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos,
para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com empregados da
CONTRATADA, ou com terceiros.
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POLUIÇÃO SONORA
w) Para seus equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento, observar a
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em
decibel - dB (A), conforme Resolução CONAMA nº 020, de 7 de dezembro de 1994, em face
do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição.
A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução
de níveis de ruído.
CLÁUSULA OITAVA
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
CONTRATANTE – Deverá a CONTRATANTE:
I - Indicar, formalmente, pessoa para acompanhamento da execução contratual.

DO

II - Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.
III - Indicar vestiários com armários guarda-roupas e instalações sanitárias.
IV - Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.
V - Fornecer papel higiênico, sabonete, sacos plásticos e papel toalha para a respectiva
distribuição nos locais de prestação dos serviços.
VI - Receber da CONTRATADA as comunicações de Ocorrências, encaminhando-as aos
setores competentes para as providências cabíveis.
VII - Disponibilizar os programas de redução de energia elétrica e uso racional de água e, caso
já implantado, o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos.
VIII - Elaborar e distribuir manuais de procedimentos para ocorrências relativas ao descarte de
materiais potencialmente poluidores, a serem observados tanto pela CONTRATANTE como
pela CONTRATADA:
a) Receber os descartes, encontrados pela CONTRATADA durante a execução dos
serviços, de pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e
seus compostos, responsabilizando-se pela entrega aos estabelecimentos que as comercializam
ou a rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para o tratamento ou
destinação final;
b) Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis em geral; 8.10.3 Receber os pneumáticos inservíveis, abandonados ou dispostos
inadequadamente e encontrados pela CONTRATADA durante a execução dos serviços,
responsabilizando-se pelo encaminhamento aos fabricantes para a devida destinação final.
IX - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas.
CLÁUSULA NONA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E FATURAMENTO Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório dos serviços
prestados. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:
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a) No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a
CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos
tipos de serviços realizados e os respectivos valores apurados à CONTRATANTE;
b) A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de
valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura, a ser realizada
em, no máximo, 2 (dois) dias úteis;
c) Após a conferência dos serviços prestados, a CONTRATANTE comunicará à
CONTRATADA o valor aprovado e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura, a
ser apresentada em até 3 (três) dias úteis da comunicação dos valores aprovados.
d) As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, à CONTRATANTE e
quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção,
a título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedução.
e) Para os serviços prestados nos Municípios em que a legislação municipal não determine a
retenção do ISSQN pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento do ISSQN, por meio da cópia autenticada da guia de recolhimento correspondente
ao serviço executado e deverá estar referenciada à data de emissão da nota fiscal, fatura ou
documento de cobrança equivalente.
f) Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a
título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL".
CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTO
I - Os originais das notas fiscais/faturas (emitidas em conformidade com as medições da
CONTRATANTE) deverão ser apresentados em até 3 (três) dias úteis da autorização de
faturamento à CONTRATANTE, juntamente com os seguintes comprovantes:
a) Prova do recolhimento mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, que deverão
corresponder ao período de execução e por tomador de serviço (CONTRATANTE), da seguinte
forma:
a.1) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;
a.2) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;
a.3) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP - RE;
a.4) Relação de Tomadores/Serviços/Obras – RET;
a.5) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, não haja decorrido o
prazo legal para recolhimento do FGTS poderão ser apresentadas cópias das guias de
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar
a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
b) Prova de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, devido no
Município no qual a prestação do serviço for realizada, em consonância com as disposições
contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03.
c) Cópia da folha de pagamento específica para os serviços realizados sob este contrato,
identificando o número do contrato, relacionando respectivamente todos os segurados colocados
à disposição da CONTRATANTE e informando:
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c.1) Nomes dos segurados;
c.2) Cargo ou função;
c.3) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à
incidência das contribuições previdenciárias;
c.4) Descontos legais;
c.5) Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;
c.6) Totalização por rubrica e geral;
c.7) Resumo geral consolidado da folha de pagamento.
d) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, com as seguintes informações:
d.1) Nome e CNPJ do CONTRATANTE;
d.2) Data de emissão do documento de cobrança;
d.3) Número do documento de cobrança;
d.4) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança;
d.5) Totalização dos valores e sua consolidação.
e) Comprovantes de pagamento dos salários concernentes ao período que a prestação dos
serviços se refere com a apresentação de um dos seguintes documentos:
e.1) Comprovante de depósito em conta bancária do empregado; ou
e.2) Comprovante de pagamento a cada empregado ou recibo de cada um deles,
contendo a identificação da empresa, a importância paga, os descontos efetuados, mês de
referência, data de pagamento/recebimento e assinatura do funcionário.
II - A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas anteriores assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
III - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária
sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
IV - Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da
CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias contados da emissão dos Atestados de
Realização dos Serviços.
V - A não observância do prazo previsto para apresentação das notas fiscais/faturas ou a sua
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número
de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA- Para
a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, não será permitida a subcontratação ou
transferência, no todo ou em parte.
I – A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo
que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou
jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a
CONTRATADA, que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por
prejuízos e danos que eventualmente estas causarem.

- Segue Fl. 13 –

Contrato – Cont..

Fls. 13

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO E SANÇÕES - O não cumprimento das
obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e
78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8
de junho de 1994, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente o
contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
I - Aplicam-se a este Contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº
10.520/02, e demais normas pertinentes.
II - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do
CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que
rege a licitação.
III - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização
civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
IV - A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO - Nos casos de dúvidas a respeito deste

contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum acordo entre as partes, o Foro da
comarca de Santa Fé do Sul, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
contrato para todos os fins de direito em 03 (três) vias de igual teor.
Santa Fé do Sul - SP, .... de ......................de 2019.

_____________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________
Nome:
RG:

_____________________
Nome:
RG:

ANEXO IV
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC, CNPJ (MF)
nº. 47.527.288/0001-10.
CONTRATADA: ______________________, com C.N.P.J. nº. __________________________
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): __/2019 – PROCESSO Nº. 22/2019 – PREGÃO (PRESENCIAL)
Nº. 01/2019.
OBJETO: Visa a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, limpeza em laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com fornecimento de
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, nas dependências dos Campi da FUNEC, de acordo com os anexos do
certame e especificações constantes no projeto básico.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do
Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final
e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709,
de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Santa Fé do Sul – SP, em __ de ___________ de 2019.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC
Nome e cargo: ADERVAL CLÓVIS MORRETI - Presidente
E-mail institucional: presidencia@funecsantafe.edu.br
E-mail pessoal: aderval@funecsantafe.edu.br
Assinatura:__________________________________________________________
CONTRATADA: ______________________________
Nome e cargo: _________________________________
E-mail institucional: ______________________________
E-mail pessoal: ____________________________________
Assinatura:____________________________________________________________

OBS. Este Termo será elaborado e assinado, somente pela empresa vencedora do
certame, por ocasião da assinatura do Termo Contratual.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE - SP.
CONTRATANTE: Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC
CNPJ. (MF) Nº 47.527.288/0001-10
CONTRATADA:
CNPJ. (MF) Nº
CONTRATO N° __/2019
DATA DA ASSINATURA: __ de _______ de 2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
OBJETO: “Visa a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, asseio
e conservação predial, limpeza em laboratórios e consultórios, copeiragem e portaria, com fornecimento
de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, nas dependências dos Campi da FUNEC, de acordo com os anexos do
certame e especificações constantes no projeto básico ”.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na
origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos
quando requisitados.
Santa Fé do Sul - SP, em __ de ________ de 2019.

Nome: ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Cargo: Presidente
e-mail: presidencia@funecsantafe.edu.br

