Campus “José Santilli Sobrinho”

EDITAL N.º 060/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 065/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.° 038/2020
EDITAL MODIFICATIVO - CONSOLIDADO
TIPO DE
MENOR PREÇO
LICITAÇÃO:
REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
EXECUÇÃO:
ABERTURA
REALIZAÇÃO
INÍCIO DA
23/10/2020
06/11/2020
09H30MIN
DO EDITAL:
DA SESSÃO:
SESSÃO:
Sede da Fundação Educacional do Município de Assis, Sala da
LOCAL:
Seção de Materiais – Bloco III / Avenida Getúlio Vargas, 1200, Vila
Nova Santana, município de Assis, Estado de São Paulo.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM
OBJETO:
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

A FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis, Estado de São
Paulo, torna público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO
na forma Presencial do tipo MENOR PREÇO objetivando a contratação de
serviços descritos no Anexo I deste edital. Este certame será regido pela Lei
Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.° 5.456, de 07
de janeiro de 2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
Esta licitação atende ao pedido do Diretor Executivo da FEMA.
A justificativa concreta da real necessidade da contratação objeto
desta licitação deve estar plenamente demonstrada e comprovada com os
documentos necessários, no referido pedido de abertura de licitação,
demonstrando efetivamente a real necessidade da contratação, devendo
a autoridade competente pela expedição do edital, analisar tais
justificativas e somente assinar e expedir o edital após constatada a
realidade, veracidade e comprovação de tais justificativas.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste
Edital e dos Anexos que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
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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.
A sessão de processamento do Pregão será conduzida pelo Pregoeira
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do presente
processo.
I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA,
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, de acordo com
os horários e descrição dos serviços contidos no Termo de Referência.
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de
atividade pertinente ao objeto desta licitação que atenderem as exigências
de credenciamento constantes deste Edital.
2.2 - Sem prejuízo de casos específicos a serem avaliados, não poderão
participar do certame:
a) - Licitantes que se enquadrem nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º
da Lei Federal nº 8.666/93;
b) - Licitantes que estejam cumprindo, com o Município de Assis, sanção do
artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 ou do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 (conforme
Súmula 51 do TCE/SP).
c) - Licitantes que estejam cumprindo a sanção do artigo 87, IV da Lei nº
8.666/93 (conforme Súmula 51 do TCE/SP).
2.3 - Para o pleno conhecimento das instalações da sede da FEMA e dos
anexos da Instituição nas Unidades Básicas de Saúde, Estratégia da Família e
Centro de Estudos FEMA/Santa Casa, suas dimensões, características, tipos
de serviços e suas condições de execução, é obrigatório aos licitantes
interessados a realização de vistoria técnica prévia nos locais, atestando que
os mesmos estão cientes das condições do local da prestação de serviços
objeto da licitação, não se admitindo declarações posteriores que impeçam
ou dificultem a prestação dos serviços.
2.3.1 - A vistoria deverá ser agendada junto a Seção de Serviços Gerais, pelo
e-mail servicosgerais@femanet.com.br no horário entre 9h e 16h, de
segunda-feira a sexta-feira podendo ser realizada até 24 horas antes do
certame. Este procedimento é necessário para que todas as empresas
tenham o mesmo entendimento dos serviços a serem prestados para a
presente Licitação.
2.3.1.1 - No dia da visita, será emitido pela FEMA um comprovante de
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comparecimento que deverá ser juntado, no Envelope nº 01 - Documentos
de Habilitação.
2.3.3 - A comprovação de vistoria, através do Atestado de Visita Técnica, é
condição obrigatória para participação do certame.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
3.1.1 – Quanto aos representantes:
a) tratando-se de representante legal: instrumento constitutivo da empresa
registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: a 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. No caso de procuração por
instrumento particular, a mesma deverá estar acompanhada do documento
mencionado na alínea "a" retro, que comprove os poderes do mandante
para a outorga.
3.1.1.1 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.1.1.2 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada.
3.1.2. Quanto as licitantes deverão apresentar FORA dos Envelopes nº 01
(Proposta) e nº 02 (Habilitação):
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de
acordo com modelo estabelecido no Anexo VI;
b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes a participação em
licitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo VII;
C) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao
exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº
123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
Anexo VIII.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O
CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1 - Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados fora
dos Envelopes de números 01 e 02.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser
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apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes,
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da
identificação da licitante, os seguintes dizeres:
EDITAL N° 060/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020
Abertura dia 06/11/2020 às 09h30min.
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:
EDITAL N° 060/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020
Abertura dia 06/11/2020 às 09h30min.
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preços e os documentos que a instruírem, deverão ser
apresentadas em envelope fechado e indevassável, em uma via redigida
em conformidade com o modelo constante do ANEXO II – MODELO DE
PROPOSTA/PLANILHA PROPOSTA GLOBAL, preferencialmente em papel
timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem emendas ou rasuras, datada e assinada no
local apropriado e rubricada nas demais folhas, pelo representante legal da
proponente.
5.2 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
5.2.1 - Razão Social, endereço, CNPJ.
5.2.2 - Número do Processo e do PREGÃO;
5.2.3 - Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação,
em conformidade com as especificações dos Anexos deste Edital;
5.2.4 - Preço unitário e total ofertado para a prestação dos serviços, em
conformidade com o ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA/PLANILHA PROPOSTA
GLOBAL, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro
ou previsão inflacionária. Nos preços propostos obrigatoriamente, deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos relacionados com
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a prestação de serviços objeto da presente licitação, de sorte que o preço
proposto corresponda ao valor final a ser despendido pela FEMA – Fundação
Educacional do Município de Assis;
5.2.4.1 - Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais,
prevalecerão os unitários.
5.2.4.2 - Todos os valores deverão ser indicados com duas casas decimais,
desprezando-se frações remanescentes.
5.2.5 - Os valores a serem apresentados na proposta deverão ser atuais, ou
seja, o que estiver em vigência em Convenção Coletiva de Trabalho
2020/2021.
5.2.6 - O prazo de validade das propostas, no mínimo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data final de entrega dos envelopes.
5.2.7 - A licitante deverá ainda apresentar preenchida a planilha constante
do ANEXO IX deste edital, observando as instruções constantes do Anexo X.
5.2.7.1 - A composição da equipe que será disponibilizada para a execução
do objeto do contrato, levou-se como base a PRODUTIVIDADE disposto no
CADTERC - Caderno de Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar e
Escolares, elaborados pelo Sindicato da Categoria, relaciona a quantidade
de funcionários nos campos próprios no "Quadro 1" do ANEXO IX – PLANILHA
DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS.
5.2.7.2 - Os valores constantes do ANEXO IX devem se referir aos pisos
salariais estabelecidos pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO – SEAC SP e convenção coletiva
da categoria – SIEMACO PRESIDENTE PRUDENTE, ficando facultado às
proponentes apresentar salários superiores.
5.2.8. - O licitante deverá preencher os campos pré-determinados nos
"Quadros 1, 2, 3 e 4" do ANEXO IX – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS;
5.2.8.1 - O "quadro 1" representa as despesas com a equipe operacional:
salários e os encargos sociais incidentes sobre a remuneração;
5.2.8.2 - O "quadro 2" representa as despesas com os benefícios, materiais e
equipamentos.
5.2.8.3 - O "quadro 3" representa o BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, no
qual deverão estar inclusos as despesas administrativas, lucro,
impostos/tributos (PIS, COFINS e ISSQN) e outras despesas, conforme fórmula
constante do Caderno de Prestação de serviços de Limpeza e Conservação,
elaborados pelo Sindicato da Categoria.
5.2.8.4 - O "quadro 4" demonstrará se o valor líquido que será creditado pela
FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis, à empresa no
faturamento mensal, será suficiente para cobrir as despesas relacionadas nos
quadros 1 + 2 + as despesas com os encargos fiscais, impostos e tributos.
5.2.8.4.1 - Se o resultado da operação aritmética da linha 46 do Anexo IX for
negativo, a proposta será considerada inexequível. Para não ser
considerada inexequível a proposta, o resultado da operação aritmética da
linha 46 deve ser zero ou positivo.
5.2.9. - Os valores ofertados deverão considerar, no mínimo os pisos da
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categoria na Convenção Coletiva firmada pelo sindicato representativo da
categoria profissional, observado o item 5.2.7.2. deste.
5.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos ou
incorretamente cotados na proposta, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo possível pleitear acréscimos sob esse argumento.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos
a seguir relacionados:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso)
a) Registro empresarial, no caso de empresário individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1
não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda;
6.1.2.2 - prova de regularidade para com Fazenda Federal, inclusive quanto
a Seguridade Social, podendo se dar pela prova de regularidade conjunta,
ou por outra equivalente na forma da Lei.
6.1.2.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio
ou sede do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto da
licitação, ou outra equivalente na forma de lei.
6.1.2.4 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
6.1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 29 da Lei n.° 8.666/93.
6.1.2.6 - Em qualquer caso serão aceitas certidões negativas, certidões
positivas com efeito de negativa, ou outras provas de regularidade
equivalentes, na forma de Lei.
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6.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.1.3.1. Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. Quando a
Certidão não estiver com indicação de prazo de validade será considerado
o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data da expedição da
mesma.
6.1.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.4.1 - Apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, emitido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante,
comprovando a execução de serviços de características semelhantes, com
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às
constantes da alínea “a” adiante, que são as que têm maior relevância
técnica e valor significativo.
a) as características e/ou parcelas de maior relevância técnica e/ou valor
significativo do objeto licitado são:
 Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação.
6.1.4.2 - Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições legais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação. A não apresentação dessa declaração será entendida
pelo Pregoeira como concordância com o teor do edital, conforme ANEXO
IV;
6.1.5 – DECLARAÇÃO
6.1.5.1 - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal ou
procurador, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, conforme modelo sugerido no ANEXO V;
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via Internet.
6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas, se outro prazo de validade não constar dos documentos.
6.2.3 - 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.
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VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. - A análise das propostas pelo Pregoeira visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas
as propostas:
7.1.1. - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições
fixados no Edital;
7.1.2. - que não apresentem preço unitário e total em sua proposta,
conforme modelo constante do ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA/PLANILHA
PROPOSTA GLOBAL;
7.1.3. - que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos
demais licitantes;
7.1.4 - que apresente quantidade de empregados diversa daquela definida
no ANEXO IX do edital.
7.1.5 - que apresentar estrutura salarial inferior ao piso definido na
Convenção Coletiva da Categoria;
7.1.6 – cuja proposta apresente como resultado da operação aritmética da
linha 46 da planilha do ANEXO IX, resultado negativo, pois representará que
a proposta é inexequível.
7.2. - 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 unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta;
7.3. - Serão selecionadas a proposta de menor preço global e as demais
com preço até 10% (dez por cento) superior àquela. Não havendo, pelo
menos, 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 3 (três)
melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas
empatadas.
7.3.1. - Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum
dos licitantes ofertarem lance verbal caberá a Pregoeira, analisando as
limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre
considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este
Pregão ou prosseguir com o certame.
7.4. - Em seguida, às licitantes selecionadas nos termos do item 7.3. será
dada oportunidade para nova disputa, sendo que o Pregoeira as convidará
individualmente para, na ordem decrescente dos preços ofertados, formular
sucessivos lances verbais, de valores distintos e decrescentes.
7.4.1. - Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a
ordem para oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à
licitante vencedora do sorteio escolher sua posição em relação às demais
proponentes empatadas.
7.4.2. - Cada novo lance, para ser aceito, deverá representar uma redução
de pelo menos R$ 3.000,00 (três mil reais) em relação ao menor preço já
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registrado;
7.4.2.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá
sobre o preço total global da contratação.
7.4.3. - A licitante que, convidada pela Pregoeira, desistir de apresentar
lance verbal fica excluída das rodadas posteriores de oferta de lance,
valendo, para efeito de classificação de sua proposta ao final da etapa
competitiva, o último lance registrado.
7.5. - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente que descumprir sua proposta às penalidades constantes deste
Edital.
7.6. - Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa
competitiva e serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores,
considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base
nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte preferência a contratação, observadas as seguintes
regras:
7.6.1. - A Pregoeira convocará 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, para que apresente preço inferior ao da melhor
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito
de preferência.
7.6.1.1. - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver
propostas empatadas, nas condições do subitem 7.6.1.
7.6.2. - 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 e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas,
se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.6.1.
7.6.3. - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação
de que trata o subitem 7.6., seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde
logo, a negociação do preço.
7.7. - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor,
obtida com base nas disposições dos subitens 7.6.1. e 7.6.2., ou, na falta
desta, com base na classificação de que trata o subitem 7.6., com vistas à
redução do preço. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
7.7.1. - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de
compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no
mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos
respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas (BDI);
7.7.1.1. - O licitante deverá observar que após a participação nas etapas de
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lances e negociação, a sua proposta deverá continuar sendo exequível.
Para essa averiguação o(a) Pregoeira(a) e a Equipe de Apoio aplicarão no
último preço ofertado, os mesmos critérios adotados no item 5.2.8.4.1. Se o
resultado da operação aritmética da linha 46 do Anexo IX for negativo, a
proposta será considerada inexequível. Para não ser considerada inexequível
a proposta, o resultado da operação aritmética da linha 46 deve ser zero ou
positivo.
7.7.1.2. - A Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar as licitantes a
composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/
equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.
7.8. - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
7.9. - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis 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.
7.9.1. - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.9.2. - 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.
7.10. - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos
neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.11. - Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às
exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o
licitante vencedor, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor
proposta válida.
7.12. - Nas situações previstas nos itens 7.7. e 7.11., a Pregoeira poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
7.13. - Como o julgamento das propostas será realizado a partir do valor total
ofertado para a prestação dos serviços, a licitante vencedora deverá, no
prazo máximo de 1 (um) dia útil, a contar da formalização e definição da
proposta no Pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes descritos no
item 5.2. a cotação unitária de preços, contendo expressamente os valores
ofertados para cada um dos itens que compõem o ANEXO - IX - PLANILHA
DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, objeto deste Edital, sendo vedada a alteração
de quaisquer características oferecidas dos serviços indicados na proposta,
bem como a apresentação de preços unitários finais que superem os
indicados na proposta escrita.
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br – compras@femanet.com.br

10

Campus “José Santilli Sobrinho”
7.13.1 - Caso o licitante declarado vencedor não apresente, no prazo
estabelecido no item 7.13, a cotação unitária de preços, a Administração
distribuirá o percentual de redução equitativamente entre os preços unitários
inicialmente propostos, para fins de contratação.
VIII - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - 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 das razoes do recurso, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.3 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.4 - 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.
8.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto
do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
IX - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. - O objeto desta licitação deverá ser executado na FEMA – Fundação
Educacional do Município de Assis, localizada na Av. Getúlio Vargas, 1.200 –
Vila Nova Santana, no município de Assis/SP e nos anexos da Instituição nas
Unidades Básicas de Saúde e Estratégia da Família, onde se atende também
o curso de Medicina.
9.2. - Correrão por conta da Contratada todas as despesas relacionadas
com a execução do objeto da presente licitação, inclusive as despesas com
materiais, equipamentos, mão-de-obra, transportes, seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos.
X – DA FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1 - Remissão ao Termo de Referência. Da fiscalização e controle da
execução dos serviços, conformidade com o termo de referência - Anexo I,
que constitui parte integrante deste Edital.
XI - DA CONTRATAÇÃO
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11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo
deste Edital.
11.2 - Após a homologação da licitação, a FEMA – Fundação Educacional
do Município de Assis, convocará a adjudicatária para assinatura do
contrato ou retirada do instrumento equivalente, que deverá responder no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo iniciar
a execução dos serviços no prazo que lhe for fixado.
11.3 - No início da vigência contratual a CONTRATADA juntamente com a
CONTRATANTE, deverão estabelecer a programação de execução dos
serviços previstos no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, utilizando-se de todos
os procedimentos e condições nela recomendadas, a fim de que os serviços
contratados atinjam a eficácia e qualidade requeridas.
11.4. - A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados
da assinatura do contrato, apresentar ao Técnico de Segurança do Trabalho
da CONTRATANTE os seguintes documentos:
a) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
b) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
c) ASO - Atestado de Saúde Ocupacional dos Colaboradores que irão
prestar serviço dentro da FEMA e nos anexos da Instituição nas Unidades
Básicas de Saúde, Estratégia da Família e Centro de Estudos FEMA/ Santa
Casa, onde se atende também o curso de Medicina;
d) O.S - ORDEM DE SERVIÇO dos colaboradores que irão prestar serviço
dentro da FEMA e nos anexos da Instituição nas Unidades Básicas de Saúde,
Estratégia da Família e Centro de Estudos FEMA/ Santa Casa, onde se
atende também o curso de Medicina;
e) FICHA DE EPI - Ficha de Entrega de Equipamentos de Proteção Individual
dos colaboradores que irão prestar serviço dentro da FEMA e nos anexos da
Instituição nas Unidades Básicas de Saúde, Estratégia da Família e Centro de
Estudos FEMA/ Santa Casa, onde se atende também o curso de Medicina;
f) Certificados dos Treinamentos Necessários (NR 18, NR 12, NR 33, NR 35 e
etc...).
11.5 - A CONTRATADA estará obrigada a fornecer mensalmente aos seus
funcionários alocados na prestação de serviços objeto desta licitação,
auxílio-refeição em valor razoável e que atenda as regras do PAT – Programa
de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho, sem prejuízo do
fornecimento de qualquer outro benefício previsto em convenção coletiva
da categoria, no ANEXO III – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços
ou na legislação.
11.6. - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o contrato, no total ou
parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.
11.7. - O contrato a ser firmado terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses,
a contar da data de sua assinatura.
11.8. - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, sendo que sua
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duração total observará o limite máximo de 60 (sessenta) meses, contados
da data de sua assinatura, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93 e
suas alterações.
11.9. - As medições dos serviços e pagamentos serão feitos mensalmente por
prepostos especialmente designados para sua fiscalização, conforme
descrito na Cláusula Quinta do ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
11.10 - Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou
aplicados diretamente à empresa que participar da licitação. Em nenhum
caso a FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis negociará com
entidades representadas pelas licitantes.
XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ORÇADO
12.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos
recursos específicos consignados no Orçamento da FEMA, como
especificado:
3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoal jurídica
3.3.90.39.78.00.00 – Limpeza e Conservação
Código Reduzido 102, 249, 380 e 499
12.2 – O valor total estimado para a contratação é de R$ 1.354.317,36 (um
milhão trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e dezessete reais e trinta
e seis centavos) pelo período de 12 (doze) meses.
XIII - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS
13.1 - Remissão ao contrato. Os serviços executados serão objeto de
medição mensal e os pagamentos, serão realizadas de acordo com as
condições estabelecidas no termo de contrato, cuja minuta constitui o
Anexo III deste Edital.
XIV - DAS PENALIDADES
14.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o termo de
contrato ou documento equivalente, dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juízo da Administração, nos termos da legislação municipal:
a) À multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
b) Ao pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de
nova licitação ou contratação, para o mesmo fim;
14.2 - Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ajuste;
14.3 - Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
14.4 - Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93, nas hipóteses de atraso
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injustificado na execução dos serviços ou descumprimento de cláusula
contratual, será aplicada multa de mora à CONTRATADA de 0,1% (um
décimo por cento) sobre o valor do contratado, por dia de atraso, até o
limite de 20 (vinte) dias por ocorrência do descumprimento.
14.5 - As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções
previstas nas Leis Federais e Municipais citadas no preâmbulo deste, a saber:
14.5.1 - Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.
14.5.1.1 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas
ou defeitos observados na prestação dos serviços;
II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento
dos serviços da FEMA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave.
14.5.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da
inexecução contratual sobrevier prejuízo para a Administração;
14.5.2.1 - A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante
participar do certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam
de contratar com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão
quando a licitante, por descumprimento de cláusula contratual tenha
causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da FEMA.
14.5.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.
14.5.3.1 - Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la
falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.
14.5.4 - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado
caracterizando
a
inexecução
parcial,
a
FEMA
poderá
reter
preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a Contratada
tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
14.5.4.1 - Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente
para cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos do subitem
14.5.4.
14.5.4.2 - Se a FEMA decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será
devolvido à Contratada.
14.6. Independentemente das sanções retro a CONTRATADA ficará sujeita,
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a
correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na
hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos
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mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.
14.7. São assegurados nos termos legais os prazos para exercício do direito
da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.
XV - DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. - A Empresa contratada deverá apresentar a FEMA, no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco
por cento) do valor contratado, podendo optar por:
a) caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
15.2 - A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser
recolhida no banco e Agência indicada pela Contratante, em conta
específica, com atualização monetária.
15.3 - A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou
fiança bancária, deverá estar vigente até, pelo menos, 03 (três) meses após
o término do prazo de execução dos serviços originariamente previstos.
15.4 - Caso a Contratada opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação
ficará vinculada à análise prévia por parte da Contratante.
15.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela
Contratante.
15.6 - Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será
acrescida ou devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as
hipóteses, a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do
contrato.
15.7 - Sempre que a vigência do contrato prolongar-se por período posterior
àquele estipulado na apólice ou na carta de fiança, a Contratada fica
obrigada a providenciar sua prorrogação, pelo período necessário.
15.8 - Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a
expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835
do Código Civil.
15.9 - A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia na forma estabelecida no
Inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93.
15.10. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro
motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão
contratual.
15.11. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída
após o recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO.
15.12. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrições legais.
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XVI - DO REAJUSTE DOS PREÇOS
16.1 - Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual,
mediante aplicação de fórmula paramétrica constante na Minuta do
Contrato.
XVII - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
17.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A petição será dirigida à
autoridade subscritora deste Edital.
17.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - 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.
18.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes
presentes.
18.2.1 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas serão registradas
expressamente na própria ata.
18.3 - O resultado do presente certame será publicado na imprensa oficial.
18.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação que não foram
abertos ficarão à disposição para retirada pelo prazo de 30 (trinta) dias após
a publicação do resultado do certame, findos os quais poderão ser
destruídos.
18.5 - Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
18.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela
Pregoeira, com base na Lei federal n.° 10.520/2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.°
8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observados
os princípios da Administração Pública.
18.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de
Assis (SP), com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
18.8 - Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições
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relacionadas ao presente edital e à licitação em pauta deverão ser
protocolizados no Setor de Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas,
1200, Assis (SP).
18.9 - Neste certame deverão ser aplicadas efetivamente todas as
disposições pertinentes da Lei Complementar n.º 123/2006 atualizada.
18.10 - Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser
procuradas pelo interessado no Setor de Licitações da FEMA, na Avenida
Getúlio Vargas, 1200, Assis (SP), telefone (18) 3302-1055, e-mail
licitacaofema@gmail.com.
XIX – DOS ANEXOS
19.1. Integrarão o presente Edital:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelo Planilha Proposta
ANEXO III - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços
ANEXO IV - Declaração de que tomou conhecimento
ANEXO V - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho
ANEXO VI - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
ANEXO VIII - Declaração de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte para Fruição dos Benefícios da Lei
Complementar Nº. 123/2006 (se for o caso)
ANEXO IX - Planilha de Composição de Custos
ANEXO X - Notas Explicativas
Assis, 23 de outubro de 2020.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Ref.: PROCESSO N.º 065/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020
Compreende o objeto desta licitação, a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO,

COM

FORNECIMENTO

DE

MÃO-DE-OBRA,

SANEANTES

DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, conforme abaixo descrito.
1. FINALIDADE:
1.1.

A

finalidade

deste

ANEXO

é

preconizar

as

condições,

independentemente de outras exigências integrantes deste EDITAL, para
ensejar a contratação de empresa especializada para a execução de
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL.
2. LOCAL E CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. O objeto deste PREGÃO será executado no Campus da Fundação
Educacional do Município de Assis – FEMA, sito à Av. Getúlio Vargas, 1.200 e
nos anexos da Instituição nas Unidades Básicas de Saúde, Estratégia da
Família e Centro de Estudos FEMA/ Santa Casa, onde se atende também o
curso de Medicina, correndo por conta da empresa licitante adjudicatária
todas as despesas pertinentes, envolvendo, além de outras, aquela relativas
aos encargos trabalhistas e previdenciários, seguros, transporte e tributos, em
plena conformidade com o OBJETO DO PREGÃO - PROJETO BÁSICO, a seguir
formalizado.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO

FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE

Avenida Getúlio Vargas, N.º 1.200, Vila Nova Santana,

ASSIS

Assis/SP.
Rua Irmã Maria José Trevisan N.º 69, Vila Progresso,

UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VITÓRIA

Assis/SP.
Rua Pastor Abel A. De Carvalho, Nº 275, Vila Glória,

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF VILA GLÓRIA
UNIDADE

DE

PRUDENCIANA

SAÚDE

DA

FAMÍLIA

–

ESF

Assis/SP.
VILA

Rua José Dos Santos Silva, Nº 441, Vila Nova Florínia,
Assis/SP.
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM PARANÁ

Rua Ponta Grossa, N.º 245, Jardim Paraná, Assis/SP.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA OPERÁRIA

Avenida Antônio Zuardi, N.º 180, Vila Operária, Assis/SP.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BONFIM

Rua Senhor Do Bonfim, Nº 481, Vila Palhares, Assis/SP.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MARIA ISABEL

Rua Santa Izabel, N.º 450, Vila Maria Izabel, Assis/SP.

CENTRO DE ESTUDOS FEMA/ SANTA CASA

Rua Barão do Rio Branco, Nº 676, Centro, Assis/SP

3. OBJETO DO PREGÃO - PROJETO BÁSICO
3.1. Justificativa – Considerando que é dever da Administração proporcionar
condições de higiene e salubridade aos usuários do prédio, zelando,
inclusive,

pela

manutenção

e

preservação

do

patrimônio

público,

considerando que estas atividades são imprescindíveis para o regular
funcionamento desta Instituição, considerando que a Administração não
dispõe de servidores para o exato cumprimento destas atividades, outra
alternativa não resta se não a contratação de empresa especializada, para
a prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial.
3.2. Discriminação do Objeto do Pregão – O objeto deste Pregão destina-se a
contratar empresa especializada para execução dos serviços de limpeza,
Asseio e Conservação Predial, com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos, com exceção de papel higiênico, papel toalha e sabonete
líquido, que serão fornecidos pela CONTRATANTE, para a obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade
da empresa licitante adjudicatária.
3.3. Forma de Prestação dos Serviços – Os serviços deverão ser executados, a
seguir especificado:
1 – ÁREAS INTERNAS – pisos frios, saguão, hall e corredores.
OBS.: Consideram-se como áreas internas / pisos frios aquelas constituídas /
revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, granilite, plurigoma, inclusive
sanitários.
Limpeza geral e conservação de toda área do Campus da FEMA e seus
anexos.
1) Portarias 1 e 2, e, praça interna
2) Corredores dos blocos I, II, III, IV, V, VI; VII; VIII, IX, X, Biblioteca, CEPECI,
Coworking, Ciência da Saúde, ESF Vitória, UBS Jardim Paraná, UBS Vila
Operária, ESF Vila Glória, UBS Bonfim, ESF Prudenciana, UBS Maria Izabel.
3) Salas de aula dos blocos I, II, III, IV, V, VI; VII; VIII, IX, X, Ciência da Saúde;
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Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br – compras@femanet.com.br

19

Campus “José Santilli Sobrinho”
5) Copa e cozinha;
6) Alojamentos;
7) Centro de vivência;
8) Salão de eventos;
9) Laboratórios CEPECI (várias salas e banheiros)
10) Laboratórios de Informática e Centro de Informática (bloco VI e VII)
11) Prédio da Biblioteca (salas, anfiteatro com 160 lugares, saguão)
12) Salas da Administração (bloco III, V e VI)
13) Laboratórios do bloco II (2 Química e Enfermagem) e banheiros (feminino
e masculino);
14) Laboratórios do Curso de Medicina (Bloco Ciências da Saúde);
15) Laboratórios do Curso de Fisioterapia (Bloco 9).
16) Quadra Poliesportiva
17) Centro de Estudos Fema/Santa Casa
4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1. DIARIAMENTE:
a) remoção de pó dos móveis, peitoris, balcões, carteiras e cadeiras das
salas de aula, limpeza das lousas;
b) limpeza das portas e guichês;
c) recolhimento constante dos lixos das salas de aula e administração em
geral;
d) limpeza e execução de serviços de copa e cozinha (incluindo limpeza nas
garrafas térmicas, copos, colheres, canecas, xícaras, garrafas d’água, jarras
em geral, limpeza nos filtros, geladeiras, fogão, balcão, pias, mesas, armários,
paredes, pisos).
e) limpeza, lavagem e desinfecção dos banheiros e sanitários duas vezes ao
dia e recolhimento dos lixos dos mesmos até 4 vezes no dia;
f) limpeza dos pisos pavimentados adjacentes as edificações (corredores) e
calçadas;
g) Limpeza dos bebedouros de galão e dos corredores da instituição.
4.2. SEMANALMENTE:
a) polimento com flanelas e com produtos de boa qualidade em mobiliários,
lambris, balcões, divisórias, arquivos e outros que assim requeiram remoção
de manchas encontradas em tampos de vidros, estofados, fórmicas;
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b) serviços de copa – sempre que necessário.
c) passar enceradeira nos pisos encerrados, tais como assoalhos;
d) lustração dos móveis.
4.3. QUINZENALMENTE:
a) limpeza de vidros internos e/ou sempre que necessário;
b) encerar revestimentos de madeira;
c) lavagem de portas, janelas e pátio (esquadrias metálicas).
d) lavagem dos corredores;
OBS.: Vidros externos serão limpos mensalmente.
4.4. PERIODICAMENTE OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO:
a) lavagem nos pátios quinzenalmente ou sempre que houver alguma
necessidade por motivo de força maior (ventania, chuvas, etc.)
b) limpeza dos ventiladores em geral (sempre que necessário),
c) limpeza das esquadrias metálicas das janelas e pátios, a cada 30 dias;
d) lavagem das treliças dos corredores, sempre que necessário;
5 – DOS EQUIPAMENTOSE UTENSÍLIOS:
5.1. Todos os utensílios e equipamentos necessários à limpeza serão
fornecidos pela contratada e deverão ser de boa qualidade;
5.2. Deverão ser relacionados os equipamentos disponíveis;
5.3. Obrigatório de no mínimo:
a) 04 (quatro) máquinas de pressão para lavar piso, com potência igual ou
superior a 1800 libras;
b) 05 (cinco) enceradeiras industriais com os discos (510mm) e escovão;
c) 08 (oito) mangueiras de 50 metros com esguicho tipo revolver e engate
rápido para as torneiras, de forma a se evitar o desperdício de água;
d) 04 (quatro) escadas de cinco degraus
e) 02 (dois) aspiradores de água e pó com potência igual ou superior a 1800
watts.
5.4. 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 dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na
rede elétrica e preservar a segurança do trabalhador.
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6 – DOS MATERIAIS:
6.1. Todo o material de limpeza deverá ser de boa qualidade e fornecidos
pela contratada e em quantidade suficiente para plena realização de todos
os serviços.
6.2. Deverá ser entregue o material de limpeza a uma pessoa responsável
pela contratada juntamente com a pessoa responsável pela contratante,
semanalmente e em horário definido entre as partes;
6.3. Serão os seguintes materiais: desinfetante, água sanitária, cloro, limpa
chão, sabão em pó ou líquido, sabão em pedra, cera, lustra – móveis, álcool,
detergente, limpador (Veja, Ajax), limpa – vidro, esponja dupla face, flanelas,
saco de lixos reforçado (60 e 100 litros), vassouras e rodos, luvas, máscaras e
botas, desentupidor de pias, ralos e vasos, espanador de pó, pano de limpar
chão e querosene perfumada;
6.4. Caso o material de limpeza não seja aprovado pela contratante deverá
ser substituído imediatamente.
6.5. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnicas 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 qualidade, em quantidade ou
em destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da Contratada
que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;
7 – DOS FUNCIONÁRIOS:
7.1. A contratada deverá manter um número suficiente de funcionários,
compatível com a metragem quadrada de produtividade e na área a ser
limpa (conforme determinado pelo Cadterc);
7.3. A licitante adjudicatária deverá considerar que devido à área a ser
limpa, ela não precisará manter um encarregado fixo, porém deverá dentre
os seus funcionários, manter e destacar um líder;
7.2. Os funcionários deverão receber orientação da contratante, para
realização dos serviços.
8 – FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
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8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da empresa contratada será
feita através de agentes por ela indicada, a qual poderá, junto com a
Supervisão de Serviços Gerais, solicitar a correção de eventuais falhas ou
irregularidades que devem ser sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
caso contrário será objeto de comunicação oficial à empresa contratada
para os fins de aplicação das penalidades previstas no contrato.
8.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas pela
FEMA, no livro de ocorrências ou meio eletrônico, produzindo esses, registros
de direito.
8.3. Cabe à FEMA, a seu critério e através da Supervisão de Serviços Gerais,
exercerem ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de
execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da
empresa contratada.
8.4. A existência e a atuação da fiscalização pela FEMA, não exonera nem
restringe a responsabilidade da empresa contratada, no que concerne aos
serviços contratados, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas
contratuais.
9 – HORÁRIO/TURNO
9.1. Os funcionários trabalharão durante o período de funcionamento da
Instituição, ou de acordo com a conveniência da instituição.
10 – RESPONSABILIDADE:
10.1. É de inteira responsabilidade da licitante os prejuízos porventura
causados por seus funcionários oriundos de dolo ou negligência.
10.2. Por qualquer acidente de que possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços, objeto do contrato.
10.3. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
10.4. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;
10.5. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus
empregados;
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10.6. 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;
11 – DA APRESENTAÇÃO:
11.1.

Os

funcionários

da

licitante

deverão

trabalhar

devidamente

uniformizados (uniforme completo – calça, camiseta, jaleco, etc.…) e
identificados sendo exigida adequada conduta moral.
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TABELA DE METRAGEM
DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O CADTERC 2019 – ITEM 2 – QUADRO 1
LOCALIZAÇÃO (m²)
DIVISÃO DE SERVIÇOS

Salas de aula
Sanitários / Vestiários (Administrativo / Alunos
e Funcionários) + alojamentos
Sanitários de uso público ou coletivo de
grande circulação
Salas

de

atividades

TOTAL

Bloco

Bloco

Bloco

Bloco

Bloco

Bloco

Bloco

1

2

3

4

5

6

7

POR
ÁREA DE
SERVIÇO

665,74

0

0

788,745

0

0

0

1454,485

87,07

0

0

0

4,08

0

0

91,15

0 145,24

0

0

0

68,2

0

213,44

0 379,05

0

0

0

150 386,75

915,8

0

0

0

0

588,66 385,65 527,26

396,09

complementares

(informática/laboratórios/oficinas/grêmios e
salas de vídeo)
Biblioteca e salas de leitura
Áreas de circulação (corredores/ escadas/
rampas e elevadores)
Pátios

cobertos,

quadras

cobertas

e

refeitórios + copa e sala de refeição

22,38

0

0

0

0

0

0

302,2 291,99 224,15

2716

0

0

0

0

22,38

27,37

759,32

0

151,58

Área administrativa (Diretorias, Secretarias,
salas

de

coordenação

pedagógica

e

sala

dos

e

orientação

professores)

–

0

23,91 149,06

0 375,61 183,37

0

15,18

0

almoxarifado
Almoxarifados, depósitos e arquivos + sala
da faxineiras = DML
Total Geral De Cada Espaço (Com Número
De Vezes Que Se Realiza Limpeza)

83,47

0

52,93

1363,85 949,03 759,79 1184,835 681,89 746,49 638,27
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DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O CADTERC 2019 – ITEM 2 – QUADRO 1
LOCALIZAÇÃO (m²)
Bloco 9

DIVISÃO DE SERVIÇOS

Bloco 8

Salas de aula
Sanitários

/

TOTAL
POR

Bloco 10 Biblioteca CEPECI Coworking

Piso

Térreo

ÁREA DE
SERVIÇO

Superior

672

628,8

2011,68

1379,66

0

0

0

4692,14

0

0

0

0

0

13,87

0

13,87

164,64

73,075

73,075

81,55

46,32

0

7,2

445,86

0

461,16

0

0

504,31

127,77

0

1093,24

0

0

0

0

480,49

0

0

480,49

358,66

512,48

155,45

597,43

506,49

163,85

45,85

2340,21

0

0

0

0

7,7

74,61

0

82,31

84

0

40,77

128,81

74,33

44,04

204,27

576,22

0

11,56

2,81

21,86

39,83

30,73

5

111,79

1279,3 1687,075 2283,785

2209,31

1659,47

454,87

262,32

Vestiários

(Administrativo

/

Alunos

e

Funcionários)
Sanitários de uso público ou
coletivo de grande circulação
Salas

de

atividades

complementares (informática /
laboratórios / oficinas / grêmios
e salas de vídeo)
Biblioteca e salas de leitura
Áreas

de

(corredores
rampas

circulação
/

e

escadas

/

elevadores)

,

inclusive calçadas
Pátios

cobertos,

quadras

cobertas e refeitórios
Área administrativa (Diretorias,
Secretarias,

salas

de

coordenação

e

orientação

pedagógica

e

sala

dos

professores) + NPJ
Almoxarifados,

depósitos

e

arquivos + sala da faxineiras e
almoxarifado do NPJ + Câmara
fria
Total Geral De Cada Espaço
(Com Número De Vezes Que
Se Realiza Limpeza)
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DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O CADTERC 2019 – ITEM 2 – QUADRO 1
LOCALIZAÇÃO (m²)
TOTAL

Ciências da
DIVISÃO DE SERVIÇOS

Saúde

Térreo
Salas de aula

UBS

ESF
Vitória

Piso

Jardim
Paraná

UBS Vila

ESF

POR

UBS

Operária Glória Bonfim

ÁREA DE
SERVIÇO

Superior

0

1433,74

17,07

19,28

15,96

16,75

16,98

1519,78

0

0

3,36

3,82

3,9

3,99

3,74

18,81

103,15

103,15

0

0

0

0

0

206,3

(informática/laboratórios/oficinas/grêmios 1184,26

0

54,88

56,64

59,56

54,52

50,4

1460,26

0

0

0

0

0

0

0

0

458,12

439,74

26,2

128,52

14,42

35,73

65,29

1168,02

48,51

0

0

0

0

0

0

48,51

179,16

66,24

1,44

0

0

0

0

246,84

29,8

0

0

0

0

0

2,21

32,01

2042,87 102,95

208,26

93,84 110,99

138,62

Sanitários/Vestiários
(Administrativo/Alunos e Funcionários)
Sanitários de uso público ou coletivo de
grande circulação
Salas

de

atividades

complementares

e salas de vídeo)
Biblioteca e salas de leitura
Áreas

de

circulação

(corredores/

escadas/ rampas e elevadores)
Pátios

cobertos,

quadras

cobertas

e

refeitórios + cobertura da entrada no
Bloco Saúde
Área

administrativa

(Diretorias,

Secretarias, salas de coordenação e
orientação

pedagógica

e

sala

dos

professores)
Almoxarifados, depósitos e arquivos +
DML
total geral de cada espaço (com número
de vezes que se realiza limpeza)

2003
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DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O CADTERC 2019 – ITEM 2 – QUADRO 1
LOCALIZAÇÃO (m²)
TOTAL

Centro de
DIVISÃO DE SERVIÇOS

ESF
Prudenciana

UBS

Estudos

Maria

Fema/

Izabel

Santa

POR

Quadra
Poliesportiva

Portaria 1 Portaria 2 ÁREA DE
SERVIÇO

Casa
Salas de aula

17,07

16,64

278,58

0

0

0

312,29

3,36

3,57

32,44

0

1,94

1,83

43,14

0

0

0

0

0

0

0

51,68

57,19

0

432

0

0

540,87

0

0

0

0

0

0

0

26,2

75,26

71,28

0

11,5

12,14

196,38

0

0

0

0

0

0

0

1,44

8,3

0

0

5,71

3,07

18,52

0

0

0

0

0

0

0

99,75

160,96

382,3

432

19,15

17,04

Sanitários/Vestiários
(Administrativo/Alunos e Funcionários)
Sanitários de uso público ou coletivo de
grande circulação
Salas de atividades complementares
(informática/laboratórios/oficinas/grêmios
e salas de vídeo)
Biblioteca e salas de leitura
Áreas de circulação (corredores/
escadas/ rampas e elevadores)
Pátios cobertos, quadras cobertas e
refeitórios
Área administrativa (Diretorias,
Secretarias, salas de coordenação e
orientação pedagógica e sala dos
professores)
Almoxarifados, depósitos e arquivos
total geral de cada espaço (com número
de vezes que se realiza limpeza)
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RESUMO GERAL PARA DEFINIÇÃO DE NÚMEROS
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO
FUNCIONÁRIOS
DIVISÃO DE SERVIÇOS

TOTAL EM M²

X

M² /

PRODUTIVIDADE PRODUTIVIDADE
POR M²

Salas de aula

7978,695

750

10,63826

Sanitários/Vestiários (Administrativo/Alunos e Funcionários)

166,97

750

0,222627

Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação

865,6

750

1,154133

4010,17

1600

2,506356

480,49

1600

0,300306

6420,61

2500

2,568244

153,2

1850

0,082811

1600,9

750

2,134533

295,38

1688

0,174988

Salas de atividades complementares
(informática/laboratórios/oficinas/grêmios e salas de vídeo)
Biblioteca e salas de leitura
Áreas de circulação (corredores/ escadas/ rampas e elevadores)
Pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios
Área administrativa (Diretorias, Secretarias, salas de coordenação
e orientação pedagógica e sala dos professores)
Almoxarifados, depósitos e arquivos
TOTAL GERAL

21972,015
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QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA USO MENSAL
(DE ACORDO COM AS METRAGENS)
QUANTIDADE
10
10
06

DESCRIÇÃO
Fardos (saco de lixo 100 litros – preto - com 100 unidades cada) –
reforçado
Fardos (saco de lixo 60 litros – preto - com 100 unidades cada) –
reforçado
Fardos (saco de lixo 40 litros – preto - com 100 unidades cada) –
reforçado

06

Fardos (sacos de lixo 40 litros – Branco – com 100 unidades cada)

10

Fardos (sacos de lixo 20 litros – preto – com 100 unidades cada)

125

Litros de Água sanitária

130

Litros de Álcool líquido – 70°

30

Litros desinfetante concentrado (galões de 5 litros cada)

12

Frascos de lustra móveis

30

Litros de detergente neutro concentrado (galões de 5 litros cada)

12

Litros de cera (galões de 5 litros cada)

50

Frascos de limpador Multiuso (tipo Veja ou Ajax)
Ou

20

Litros de multiuso concentrado ou similar

20

Espanadores de Pó

10

Pacotes de sabão em pedra

20

Rodos de 60 cm (plástico)

20

Rodos de 40 cm (plástico)

20

Frascos de limpa vidros

06

Frascos de Querosene perfumada

15

Litros de sabão (liquido OMO) ou similar

06

Kg de sabão em pó

Ou

25

Litros de Maxi limpador (esmerol) detergente para piso concentrado

30

Litros de limpa pedra

02

Desentupidores de pia

02

Desentupidores de vaso sanitário

25

Pacotes (esponjas dupla face) com 04 unidades cada
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30

Fibra Verde – LT

20

Vassouras caipira

10

Vassouras tipo noviça

06

Vassoura limpa teto

08

Perfex ou similar (300 metros)

130

Panos de chão alvejado

25

Flanelas grandes

10

Vassouras de pelo

08

Cabos extensores (5 metros) – auxílio na lavagem de vidros

06

Fardos (saco de lixo 40 litros BRANCO com 100 unidades cada)

06

Escovas de lavar roupas

06

Escovas de lavar vaso sanitário

Obs.: O papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido serão fornecidos
pela CONTRATANTE.
EQUIPAMENTOS DE USO PERMANTE
06

Carrinhos funcionais com bolsa zíper

40

Baldes plástico 20L com alça de ferro

05

Enceradeiras industrial (510mm), com os discos e escovão

20

Rodos de 60 cm (plástico)

20

Rodos de 40 cm (plástico)

12

Placas sinalizadoras de plástico para piso molhado

06

Escadas de 5 (cinco) degraus

20

Pás coletora com tampa

02

Aspirador de água e pó com potência igual ou superior a 1600
watts.

10

Mops úmidos

10

Mops seco

04
08
12

Máquinas de alta pressão para lavar piso, igual ou superior a 1800
libras
Mangueiras com 50 metros cada uma, com esguicho de metal
(tipo revólver)
Suporte/Esfregão para bucha verde – LT
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MATERIAIS DE USO OBRIGATÓRIO – EPI´S
19

Uniforme da empresa devidamente identificada (crachá, calça,
blusa e sapato)

19

Luvas de látex, bota sete léguas de borracha preta

19

Máscara para área de risco – N95

40

Luvas de borracha – cor azul

40

Luvas de borracha – cor amarela

40

Luvas de borracha – cor Laranja
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ANEXO II
Ref.: PROCESSO N.º 065/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020
MODELO DE PROPOSTA/PLANILHA PROPOSTA GLOBAL
1 – IDENTIFICAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL ou MUNICIPAL:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

ESTADO:

FONE:

FAX:

2 – OBJETO
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
ITEM

PRAZO DE EXECUÇÃO

1

12 (doze) meses

VALOR MENSAL

VALOR GLOBAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XX.XXX,XX (POR EXTENSO)
Declaramos que:
a) - obtivemos acesso a todas as informações e características dos serviços a
serem prestados, necessárias à preparação de nossa proposta, e que não
haverá proposições posteriores de modificação do valor, prazo ou outras
condições ou, ainda, alegações de prejuízos ou reivindicações sob pretexto
de insuficiência de informações acerca do objeto desta proposta;
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b) - o serviço ofertado e que será prestado, atende integralmente às
especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência;
c) - o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
com pessoal, tributos, encargos sociais, material / produto, despesas
administrativas, seguro, frete e lucro, etc.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco: ____________________ Agência: ___________________ Conta corrente n.º
____________ Dígito n.º__________
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: ----------------------------------------------------------------------- Cargo: -------------------CPF: -------------------------- - RG: ------------------------- - ORGÃO EMISSOR ------------Data de Nascimento: XX/XX/XXXXX
Endereço residencial completo: ---------------------------------------------E-mail institucional ------------------------------------------------E-mail pessoal: -----------------------------------------------------Telefone(s): (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXX
[LOCAL], [DIA] de [MÊS] de 2020.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidadelegal da licitante)
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ref.: PROCESSO N.º 065/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020
Termo de Contrato nº ____/2020
PREÂMBULO
Pelo presente instrumento as partes, de um lado a FEMA - FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, CNPJ n.º 51.501.559/0001-36,
estabelecida na Avenida Getulio Vargas, n.° 1200, na cidade de Assis,
Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu Diretor
Executivo, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, portador do RG n.º
xxxxxxxxxxxxxx, e do CPF/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliado nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, na Rua
xxxxxxxxx, n.º xxxx, doravante denominado CONTRATANTE e de outro
lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na cidade
de xxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxx, na Rua xxxxxxxxxxxxx, n.º xxxxxx,
inscrita

no

CNPJ

n.º

xxxxxxxxxxxxxxx,

doravante

denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxx, portador do RG n.º xxxxxxxxxxxx e do CPF/MF n.º xxxxxxxxxxxx,
residente e domiciliado na cidade de Xxxxxx, Estado de xxxxxxx, na
Rua xxxxxxxxxxxxx, n.º xxxxxxxx, formalizam entre si o presente
instrumento que visa a contratação dos serviços descritos na sua
cláusula primeira deste contrato, em razão do Processo n.º ___/2020 Pregão Presencial n.º ___/2020, já homologado, e na conformidade
das cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga em
executar os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, conforme
proposta da contratada abaixo transcrita, que passa a integra o presente
instrumento.
1.2. Os serviços serão contínuos, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA,
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, com exceção
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de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido que serão fornecidos
pela CONTRATANTE e será executado no Campus da Fundação Educacional
do Município de Assis – FEMA e nos anexos da Instituição nas Unidades
Básicas de Saúde, Estratégia da Família e Centro de Estudos FEMA/Santa
Casa, onde se atende também o curso de Medicina, as quais trabalharão
sob orientação da Supervisora da Seção de Serviços Gerais e sob a
supervisão do seu responsável técnico.
1.3.

A

CONTRATADA

deverá manter

funcionários

que

atendam

às

necessidades da Instituição nos períodos determinados pela Supervisora da
Seção de Serviços Gerais em quantidade suficiente para o desenvolvimento
dos serviços descritos no Anexo I - Termo de Referência, exigindo-se um
número mínimo de XX (XXXXXXXXXX) funcionários (as) com jornada individual
de trabalho de XXXXX horas semanais para estas funções,
1.4. Fica também a cargo da contratada o fornecimento de material
necessário para os serviços de limpeza e higienização, conforme proposta
da contratada.
CLAUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1. O regime de execução será o de empreitada por preço global.
2.2. A contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita
periodicamente pela Supervisora da Seção de Serviços Gerais e com
atendimento sempre cortês aos funcionários e às pessoas em geral que se
façam presentes.
2.3. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores
resultados, cabendo à contratada otimizar a gestão de seus recursos,
humanos e materiais, com vistas ao aprimoramento e manutenção da
qualidade dos serviços à satisfação do contratante. A contratada
responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as
disposições legais que interfiram em sua execução.
2.4. Embora desempenhando suas funções e presentes no local de trabalho,
os profissionais da contratada NÃO TERÃO SUBORDINAÇÃO OU VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM A FEMA, devendo a contratada proceder às
orientações aos mesmos de forma a cumprir as obrigações decorrentes do
contrato.
2.5. Quando necessário a Supervisora da Seção de Serviços Gerais se
reportará diretamente à contratada, através do responsável técnico, no
sentido de corrigir possíveis inadequações de conduta.
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br – compras@femanet.com.br

36

Campus “José Santilli Sobrinho”
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
3.1. Importa o presente contrato no valor mensal fixo e irreajustável de R$
___________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), originando o valor global de R$
xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), para o período máximo estimado
em 12 meses para contratação, decorrente dos preços constantes da
proposta vencedora.
CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES
4.1. Aplica-se a este Contrato como critério de reajuste de preços, em
periodicidade anual, contado a assinatura do contrato.
4.2. Ocorrendo o disposto acima, os preços unitário e global indicados na
Proposta Comercial, que são à vista, serão reajustados de acordo com a
fórmula a seguir:
IPC
R=

[Po x (------)

- 1]

IPCo
Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês da assinatura do contrato;
IPC/IPCo = variação do IPC – FIPE (Índice de Preços ao Consumidor),
ocorrida entre o mês da assinatura do contrato, e o período de 12 meses,
mês de aplicação do reajuste.
4.3. Os valores contratuais serão reajustados para mais ou para menos em
consequência de suas variações.
4.4. O reajuste de valores será efetuado somente com base em índices
definitivos, e somente após transcorrido o prazo mínimo de 12 meses
contados da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS
5.1. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil após o mês vencido,
vedado qualquer forma de pagamento antecipado.
5.2. Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à
Contratada e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item 5.1
retro, contado da data de apresentação correta dos documentos fiscais.
5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em
nome da Adjudicatária, que deverá indicar o número de sua conta corrente,
agência e banco correspondente, até a fase que antecede a formalização
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do termo de contrato.
5.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros
moratórios à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata
tempore" em relação ao atraso verificado.
5.5. São condições para a liberação do pagamento o recebimento dos
serviços e a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:
I - Documentação fiscal completa;
II - Prova do recolhimento mensal do FGTS através das guias de recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – GRF e Informações à
Previdência Social – GFIP e respectiva Relação de Empregados alocados por
tomador.
a) as comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão
corresponder ao período de execução, à mão-de-obra alocada para esse
fim e por tomador.
III - Folha de pagamento específica para os serviços objeto deste contrato,
assinada pelo responsável por sua emissão em todas as suas folhas,
indicando o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando
os empregados que estão ou estiveram à disposição em cada local de
trabalho, com os seguintes dados:


Nome dos segurados;



Cargo ou função;



Local de trabalho;



Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não

à incidência das contribuições previdenciárias;


Descontos legais;



Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;



Totalização por rubrica e geral;



Resumo geral consolidado da folha de pagamento;

IV - Prova do efetivo depósito da folha de pagamento específica e do
efetivo cumprimento das obrigações com Vale Transporte, Vale Refeição e
Vale Alimentação.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1. A contratação dos serviços deverá ser iniciada no dia imediatamente
posterior ao da emissão da ordem de serviço pela Contratante, devendo se
estender pelo período de 12 (doze) meses;
6.2. Este contrato poderá ser prorrogado por igual período, até o limite
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máximo de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura, nos
termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
7.1 - A fiscalização do CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de
execução do serviço;
7.2 - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de
modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo
contratado, cabendo, também realizar avaliação periódica das atividades
desenvolvidas pela CONTRATADA;
7.2.1 - a existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE não
exoneram nem restringem a responsabilidade da CONTRATADA, no que
concerne aos serviços contratados, por qualquer inobservância ou omissão
às cláusulas contratuais.
7.3 - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de
funcionários 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.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob o
número:
3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoal jurídica
3.3.90.39.78.00.00 – Limpeza e Conservação
Código Reduzido 102, 249, 380 e 499
CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATADA
9.1. É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes no
Anexo I – Termo de Referência:
10.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente.
10.1.2. Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos
sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelos
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encargos previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época devida. Os salários dos funcionários, bem como os demais benefícios,
não poderão ser inferiores aos estabelecidos na Convenção Coletiva de
Trabalho, Dissídio ou Acordo do sindicato ao qual a contratada ou os
profissionais estejam vinculados.
10.1.3. Selecionar e capacitar rigorosamente os funcionários que irão prestar
os serviços, encaminhando profissionais portadores de atestados de boa
conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho, quando couber.
10.1.4. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer funcionário
considerado com conduta inconveniente pela Supervisora da Seção de
Serviços Gerais.
10.1.5. Manter seus funcionários uniformizados, identificando-os através de
crachás com fotografia recente.
10.1.6. Fornecer aos funcionários os Equipamentos de Proteção Individual EPI's e ou uniformes, de acordo com o serviço a eles designados, que
deverão ser adequados ao tipo de serviço da categoria profissional
contratada, substituindo-os de acordo com o disposto no respectivo acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, ou quando necessário;
10.1.7. Manter sediado junto à Supervisora da Seção de Serviços Gerais,
durante os turnos de trabalho, profissionais capazes de tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos;
10.1.8. Manter, no que couber, todos os equipamentos e utensílios
necessários a 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 sistemas de proteção, de
modo a evitar danos à rede elétrica;
10.1.9. Identificar (se for o caso) todos os equipamentos, ferramentas e
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com
similares de propriedade da Administração;.
10.1.10.

Observar

conduta

adequada

na

utilização

dos

materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos
serviços;
10.1.11. Substituir toda e qualquer ausência, por qualquer motivo, de seus
funcionários alocados, por profissionais que atendam aos requisitos exigidos,
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no prazo máximo de uma 01(uma) hora após o início da respectiva jornada,
de forma a evitar o decréscimo no quantitativo profissional disponibilizado
para a prestação dos serviços. No caso de ausência do profissional, sem
reposição, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente
ao número de horas não atendidas, sem prejuízo das demais sanções legais
e contratuais;
10.1.12. Responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias de
seus funcionários, de modo que não caberá à FEMA qualquer solidariedade
quanto às indenizações, cabendo à contratada assumir, de forma exclusiva,
todos os ônus advindos da relação empregatícia;
10.1.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus
funcionários à FEMA ou a terceiros, nas áreas cobertas pelo contrato,
decorrentes de sua culpa ou dolo, devendo ser adotadas providências
necessárias dentro de 48 (quarenta e oito) horas, depois de comunicado
pela Supervisora da Seção de Serviços Gerais;
10.1.14. Manter os funcionários sujeitos às normas disciplinares da Diretoria da
FEMA, porém sem qualquer vínculo de subordinação com a FEMA.
10.1.15. Observar na prestação dos serviços, rigorosamente, as disposições
deste contrato;
10.1.16. Fazer seguro de seu pessoal contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelas prescrições e encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato,
conforme exigência legal;
10.2. Constitui obrigação da CONTRATANTE:
10.2.1. pagar à CONTRATADA o valor devido, nas datas avençadas;
10.2.2. acompanhar o cumprimento da execução dos serviços objeto desta
contratação;
10.2.3. solicitar o ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou
incorreção nos observada nos serviços;
10.2.4. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos técnicos da CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, quando:
11.1.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão
pela CONTRATANTE, com as consequências previstas nos artigos 77 e 80 da
Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que
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alude o artigo 87 da mesma Lei;
11.1.2. Constituem motivos para rescisão os previstos no artigo 78 da Lei
Federal nº 8666/93 e alterações posteriores.
11.1.3. Nos termos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, a rescisão contratual
poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.663/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja
conveniência da CONTRATANTE;
c) Judicial, nos termos da legislação;
11.1.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78
da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO
até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o termo de
contrato ou documento equivalente, dentro do prazo estabelecido
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juízo da Administração, nos termos da legislação municipal:
a) À multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
b) Ao pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de
nova licitação ou contratação, para o mesmo fim;
12.2 - Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do ajuste;
12.3 - Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
12.4 - Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93, nas hipóteses de atraso
injustificado na execução dos serviços ou descumprimento de cláusula
contratual, será aplicada multa de mora à CONTRATADA de 0,1% (um
décimo por cento) sobre o valor do contratado, por dia de atraso, até o
limite de 20 (vinte) dias por ocorrência do descumprimento.
12.5 - As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções
previstas nas Leis Federais e Municipais citadas no preâmbulo deste, a saber:
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12.5.1 - Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.
12.5.1.1 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas
ou defeitos observados na prestação dos serviços;
II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento
dos serviços da FEMA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave.
12.5.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, quando da
inexecução contratual sobrevier prejuízo para a Administração;
12.5.2.1 - A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante
participar do certame e for verificada a existência de fatos que o impeçam
de contratar com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão
quando a licitante, por descumprimento de cláusula contratual tenha
causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da FEMA.
12.5.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.
12.5.3.1 - Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la
falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.
12.5.4 - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado
caracterizando

a

inexecução

parcial,

a

FEMA

poderá

reter

preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a Contratada
tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
12.5.4.1 - Caso a Contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente
para cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos do subitem
12.5.4.
12.5.4.2 - Se a FEMA decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será
devolvido à Contratada.
12.6. Independentemente das sanções retro a CONTRATADA ficará sujeita,
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e
decorrentes

de

sua

inadimplência,

bem

como

arcará
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correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na
hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos
mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.
12.7. São assegurados nos termos legais os prazos para exercício do direito
da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
13.1. Vinculam-se ao presente termo de contrato e dele são partes
integrantes, independente de suas transcrições parciais ou totais, o Edital do
Pregão Presencial n.º038/2020 seus anexos e a proposta vencedora da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
14.1. A execução do presente contrato será regida pela Lei n.° 8.666/93, que
servirá inclusive para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste
termo de contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
15.1. Este Contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65
da

Lei

Federal

8.666/93

e

atualizações

posteriores,

mediante

o

correspondente TERMO DE ADITAMENTO.
15.1.1. - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões
que se fizerem em seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA
16.1. - A Empresa contratada deverá apresentar a FEMA, no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco
por cento) do valor contratado, na importância de R$........ (.....................), em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993,
podendo optar por:
a) caução em dinheiro ou títulos de dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
16.2 - A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser
recolhida no banco e Agência indicada pela Contratante, em conta
específica, com atualização monetária.
16.3 - A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou
fiança bancária, deverá estar vigente até, pelo menos, 03 (três) meses após
o término do prazo de execução dos serviços originariamente previstos.
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16.4 - Caso a Contratada opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação
ficará vinculada à análise prévia por parte da Contratante.
16.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela
Contratante.
16.6 - Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será
acrescida ou devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as
hipóteses, a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do
contrato.
16.7 - Sempre que a vigência do contrato prolongar-se por período posterior
àquele estipulado na apólice ou na carta de fiança, a Contratada fica
obrigada a providenciar sua prorrogação, pelo período necessário.
16.8 - Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a
expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835
do Código Civil.
16.9 - A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia na forma estabelecida no
Inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93.
16.10. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro
motivo

de

direito,

será

notificada

a

CONTRATADA

por

meio

de

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão
contratual.
16.11. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída
após o recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO.
16.12. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrições legais.
CLÁUSULA DÉCIMA DEZESSETE - DO FORO
17.1. Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo,
para dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado seja.
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições
estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as
normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual
efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas.
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Assis, ______ de __________ de 2020.
AS PARTES:

1) FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
CONTRATANTE

..........................................
NOME/CARGO
2) EMPRESA CONTRATADA

.................................................
RESPONSÁVEL LEGAL
CARGO
Testemunhas:
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF/MF: XXXXXXXXXXXX

CPF/MF: XXXXXXXXXXXX
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"EXTRATO DE TERMO CONTRATO N° XXXX/2020"
Ref.: Processo n.º 065/2020 – Pregão Presencial n.º 038/2020 - Contratante:
FEMA – Fundação Educacional do Municio de Assis - Contratada: XXXXXXX. –
CNPJ/MF n. XXXXXX - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,

COM

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS, com exceção de papel higiênico, papel toalha e
sabonete líquido que serão fornecidos pela CONTRATANTE. Valor Mensal: R$
_________,__. Valor Anual R$ ____,__ - Prazo: 12 meses - Pagamento: Mensal.
Assis, XX de XXXXX de 2020.

Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ..../2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, com
exceção de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido que serão
fornecidos pela CONTRATANTE.
ADVOGADO (S)/Nº OAB: (*) _____________ – OAB N.º ______ - E-mail: __________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo
sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou
telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando
no processo.
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2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.
Assis, xxx de xxxxxxx de 2020.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: __________________________ - Cargo:
__________________________________
CPF: .............. - ..... RG: ............-.......-........
Data de Nascimento: ......../......../...........
Endereço

residencial

completo:

____________________________________________
E-mail institucional: ______________________________________
E-mail pessoal: ___________________________________________
Telefone(s): (.....) .......-........

ASSINATURA:_____________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: __________________________ - Cargo:
__________________________________
CPF: .............. - ..... RG: ............-.......-........
Data de Nascimento: ......../......../...........
Endereço residencial completo: ___________________________________________
E-mail institucional: ______________________________________
E-mail pessoal: ___________________________________________
Telefone(s): (.....) .......-........
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ASSINATURA:____________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: _____________________________ Cargo: __________________________
CPF: .............. - ..... RG: ............-.......-........
Data de Nascimento: ......../......../...........
Endereço residencial completo: ___________________________________________
E-mail institucional: ______________________________________
E-mail pessoal: ___________________________________________
Telefone(s): (.....) .......-........

ASSINATURA:_________________________________
Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando,
inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E
DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO
OBJETO.

Eu

(nome completo) , representante legal da empresa

pessoa jurídica)

(nome da

, interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL

Nº

__________________, da FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis,
declaro sob as penas da Lei, que temos conhecimento de todas as
informações e das condições legais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.
......................, ... de ............... de ........
(Local)

(Data)

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
“DECLARAÇÃO”
À
FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis
At. – Pregoeira Oficial
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do
Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do
artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2020.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br – compras@femanet.com.br

52

Campus “José Santilli Sobrinho”
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(Em papel timbrado da licitante)
“DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO”
À
FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis
At. – Pregoeira Oficial
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2020.
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
(Em papel timbrado da licitante)
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020
“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO”
(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita
no

CNPJ

sob

n.º......................,

neste

ato

representado

pelo

seu

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na
licitação, que não está declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Publica, nos termos do artigo 87, IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei
n.º 8.666/93; que não está suspensa temporariamente de participação em
licitação e impedida de contratar com a FEMA, nos termos do artigo 87, III,
c/c o artigo 6°, XII da Lei n.º 8.666/93; que não está impedida de licitar e
contratar com a Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de
Assis, nos termos do artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02; e, que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade assina o presente.
______, ___de__________de 2020.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº.
123/2006
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020
________________________________________(nome

do

licitante),

com

sede

___________________________________________________________(endereço
completo), inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, DECLARA, para fins do
disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data,
enquadra-se como:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº.
123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123, de 14/12/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro
de 2006.
[LOCAL, [DATA] de [MÊS] de [ANO].
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade
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ANEXO IX
PLANILHA PROPOSTA / COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
Segundo critérios do CADTERC e da Convenção Coletiva da Categoria
PLANILHA PROPOSTA/COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
Segundo critério do CADTERC e da Convenção Coletiva da Categoria
Quadro 1 = composição do custo mensal
Item
1

Custos Unitários

Salário
Auxiliar de Limpeza 44 Horas semanais

Qtde Funcionários

Custo Total Mensal

R$

20

R$

R$

20

R$

Adicional de insalubridade de 20%, que deverá
2

ser pago a todos os funcionários

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Soma de Salários

R$

19

Encargos

20

Soma 1 = Remuneração + Encargos

73,37%

R$

Quadro 2 = benefícios e materiais/equipamentos
Vale
21

Transporte

Escala

44horas

Vale

Refeição

Escala

44

(quantidade por funcionário)

23

Cesta Básica
Assist.

24

Social

natalidade

Familiar
(valor

horas

Sindical

por

+

Qtde por
funcionário

Custo Unitário Total/Dia

Custo Total Mensal

semanais

(quantidade por funcionário)

22

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

semanais

Benefício

funcionário,

conf.

convenção)
Programa de Participação nos Resultados - PPR
25

(valor p/funcionário/mês, conf. convenção)

R$

R$

26

Auxilio Creche

R$

R$

27

Seguro de Vida

R$

R$

28

Uniformes (quantidade por funcionário)

R$

R$

29

Equipamentos/Depreciação

R$

R$
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30

Material de Limpeza

R$

R$

Dedução Vale Transporte (parte empregado
31

6%) (em negativo)

-R$

32

Soma 2= Benefícios + Materiais e Equipamentos

R$

33

Total 1 = (Soma 1 + Soma 2)

R$

Quadro 3 = BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
34
35

%

BDI (Despesas Indiretas + Lucros + Pis + Cofins +

Custo Total Mensal
R$

ISSQN)
Total 2 (Total 1 + BDI)

R$

Quadro 4 = Valor a receber da FEMA (-) Custo Mensal Proposto

%

Custo Total Mensal

36

Valor mensal da Fatura (Valor da Proposta)

R$

37

(-) Retenção do INSS

11,00%

R$

38

(-) Retenção IR

1,00%

R$

39

(-) Retenção do ISSQN

3,50%

R$

40

(=) Soma das Retenções na fonte a serem feitas pela FEMA

R$

41

(=) Valor liquido a ser creditado pela FEMA

R$

42

(-) Outros encargos fiscais inclusos no BDI (Cofins)

7,60%

R$

43

(-) Outros encargos fiscais inclusos no BDI (PIS)

1,65%

R$

44

(=) Saldo Disponível

R$

45

(-) Valor da linha 33 acima

R$

46

(=) Saldo Final (se for negativo a proposta é inexequível)

R$

[LOCAL, [DATA] de [MÊS] de [ANO].

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade
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ANEXO X
Notas explicativas sobre o preenchimento do Anexo IX
PLANILHA PROPOSTA / COMPOSIÇÃO DE CUSTO
No Quadro 1 = Composição do Custo Mensal, relacionamos apenas as
funções das pessoas que estarão diretamente trabalhando na FEMA –
Fundação Educacional do Município de Assis. Os demais funcionários
N1 de outros departamentos da licitante, que indiretamente estarão
envolvidos na prestação dos serviços, como por exemplo: Depto. De
Recursos Humanos, Faturamento, SESMT, etc. deverão ter seus custos
diluídos no B.D.I., por se tratarem de despesas indiretas.
As licitantes deverão se ater que o quantitativo total da equipe a ser
N2

disponibilizada para o presente Pregão deverá ser distribuído no
intervalo compreendido entre as linhas de 1 a 3, observada a equipe
mínima necessária de acordo com este edital e o CADTERC.

N3

Ainda no Quadro 1, o percentual de 73,37% deverá ser calculado sobre
o valor total da linha 18 (Soma de Salários).
No Quadro 2 = Benefícios, Materiais e Equipamentos, na coluna
"quantidade" deverá ser colocado à quantidade necessária por
funcionário, multiplicada pelo número de dias trabalhados no mês.
Assim, o valor unitário deve corresponder ao custo unitário do Benefício.
A Proposta Comercial que apresente custos unitários irrisórios ou de valor
zero para os itens Uniformes, Equipamentos e Materiais, deverão ser
acompanhadas

de

justificativas

e

de

eventuais

comprovantes

N4 concernentes, devendo, ainda, a proponente considerar o que segue:
(1) na hipótese da licitante fornecer gratuitamente o auxílio refeição,
quer totalmente ou parcialmente, conforme previsto na Cláusula
Décima-Terceira da Convenção Coletiva da Categoria, deverão ser
considerados os custos pertinentes a referido fornecimento, não sendo
aceita proposta com custo zerado para referido benefício e (2) para o
benefício Vale Transporte não será aceita proposta que identifique que
a totalidade dos funcionários a serem alocados não é optante de
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mencionado benefício, por residirem nas imediações dos locais de
prestação de serviços, sendo que o percentual de funcionários não
optantes deverá equivaler ao vulto do certame, observado o
dimensionado da equipe a ser disponibilizada e o princípio da
razoabilidade.

Na linha 31 a empresa deverá deduzir o valor correspondente aos 6%
N5

do vale transporte, que é a contrapartida no benefício de cada
funcionário. O valor deverá ser calculado pela licitante e colocado na
coluna de valor total, no formato negativo, para fins de sua dedução.

N6

Na linha 29 (equipamentos) e na linha 30 (material de limpeza) a
licitante deverá preencher somente o valor total.
Na linha 34 do Quadro 3 = BDI, deverá ser colocado o percentual

N7

necessário para cobrir todas as despesas indiretas + o lucro + PIS +
COFINS + ISSQN + outras, de modo que o valor resultante somado com
o valor da linha 33 seja exatamente o valor mensal da proposta.
Na linha 36 do Quadro 4 deverá ser colocado o valor total da proposta,
(igual ao proposto no Anexo-II). Nas linhas 37, 38 e 39 serão calculados
automaticamente os valores que deverão ser retidos pela FEMA –

N8

Fundação Educacional do Município de Assis, sobre o valor total da
fatura. As licitantes deverão obter junto à respectiva Prefeitura do(s)
município(s) abrangido(s) o(s) percentual(is) correspondente(s) ao ISSQN
e colocá-lo(s) na linha 39. A somatória desses valores será feita na linha
40.
Na linha 41 constará o valor que será creditado pela FEMA – Fundação

N9

Educacional do Município à empresa contratada, mensalmente, que
corresponde ao valor da linha 36 (valor total da proposta) menos o valor
da linha 40 (soma das retenções).
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Considerando que a empresa contratada deverá recolher também
sobre o valor da fatura mensal os encargos com o COFINS e com o PIS,
N10

nas linhas 42 e 43 serão calculados esses respectivos encargos, sobre o
valor da linha 36 (valor total da proposta). Esses valores serão deduzidos
do valor da linha 41, obtendo-se na linha 44 o valor livre dos encargos
salariais, sociais e tributários.
O valor da linha 46 deverá ser positivo para demonstrar que a proposta é
exequível, não tendo de início um "prejuízo financeiro". Considerando
que a finalidade do presente Anexo IX é a de verificar se a empresa terá
ou não a capacidade financeira de cumprir com o pagamento dos

N11

salários, dos encargos sociais, dos benefícios e dos materiais e
equipamentos empregados na execução do objeto da licitação, com o
valor que a FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis lhe
pagará, apresentados na Planilha de Quantitativos e Preços – Anexo II,
descontado os Impostos, Encargos e Tributos retidos na fonte por força
de lei;
Se o valor da linha 46 for negativo demonstrará que a proposta da
empresa foi mal calculada, não tendo condições de arcar com os

N12 pagamentos dos salários, encargos, benefícios, etc., Após deduzidos os
encargos tributários e impostos, portanto, é uma proposta inexequível e
será desclassificada.
Esse anexo tem sua estrutura baseada no Caderno de Estudos feito pela
N13 Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o objeto da
licitação.
Notas Diversas:
 Não haverá a necessidade de liderança ou encarregado, as
comunicações e/ou apontamentos serão feitos diretamente ao
representante da empresa.
 Deverão ser usados os percentuais definidos na planilha de custos no
Edital, não podendo ser modificados em nenhuma hipótese.
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É obrigatório a utilização do modelo de PLANILHA PROPOSTA /
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS (anexo IX) do Edital.



Todos os funcionários terão jornada de trabalho de 44 horas, em turnos
que variam das 06:00 as 22:00 horas.



Nenhum funcionário excederá a carga horária de 44 horas semanais,
sendo 8 horas de segunda a sexta-feira e 4 horas ao sábado.



O valor atual da passagem do transporte coletivo no município de
Assis é de R$ 4,00 (quatro reais).



Não poderão ser ofertados quantidades inferiores e nem superiores de
funcionários estabelecidos no edital.



Todos os funcionários deverão receber o adicional de insalubridade de
20%, conforme item 1.) da clausula oitava da convenção coletiva da
categoria.



O percentual de ISSQN no município de Assis é de 3,5%, conforme
definido no edital.



Deverão ser considerados os intervalos de almoço / janta, sem a
necessidade de cobertura de outros profissionais.
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ATESTADO DE VISTORIA
(Emitido pela FEMA)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020
EMPRESA:
CNPJ/MF n°
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

FONE:

FAX:

NOME REPRESENTANTE LEGAL:
CPF n.º
Atestamos, para fim de direito, que a empresa, acima identificada,
vistoriou a sede da FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE
ASSIS, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana, no
município de Assis/SP, tomando conhecimento de sua configuração para a
execução dos serviços objeto desta licitação, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução
dos mesmos. Declara ainda que tomou conhecimento de todas as
informações necessárias à correta formulação da proposta, de modo a não
incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de
eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou
acréscimo dos preços.

Assis, _______ de _____________ de 2020.

Fundação Educacional do Município de Assis
Responsável

EMPRESA
Assinatura do representante da empresa
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