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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC  

TOMADA DE PREÇOS N.°002/2019-FUNDACC - EDITAL 009/2019  

Processo n.° 064 /2019-FUNDACC  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA FUNDACC 

 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n°. 05, de 02 de 
janeiro de 2019, da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 
doravante denominada Entidade de Licitação, torna público aos interessados, 
que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminados, a fim de receber, 
abrir e examinar documentação e propostas de empresas convidadas a participar 
da Licitação – Modalidade Tomada de Preços nº.002/2019, do tipo menor preço 
global, tudo em conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, legislação 
correlata, bem como Decreto Municipal nº. 167/02, de 21 de agosto de 2002 
(Anexo VIII) de demais exigências deste Edital.  

1.  DO OBJETO:  

1.1. Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza nas unidades da Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC a fim de atender às necessidades da 
entidade e Licitação, devidamente relacionados e especificados no Anexo II – 
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital, 
independente de transcrição.  

1.2.  Os serviços serão executados nos locais indicados no Anexo II. 

2.  DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL  

2.1.  A abertura dos envelopes relativos à habilitação e à proposta será 
efetuada da seguinte forma:  
2.1.1.  No dia  18 de março de 2019, às 12h00, encerramento do recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e recolhimento das propostas de preços, 
devidamente fechados, na forma disposta nos itens 5 e 6 deste edital, que serão 
abertos às 15h00.  

2.1.2.  O endereço para entrega e abertura dos envelopes é: Rua Santa Cruz, nº. 
396, Centro, Caraguatatuba, CEP 11.660-150 aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba.  
2.2.  Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no 
primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força 
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.  
2.3.  Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Entidade de 
Licitação após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda 
fechados, aos respectivos remetentes.  
2.4.  A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus 
anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, e-mail, telegrama, fax-
simile, ou ainda requerimento, sendo enviados ou protocolados diretamente no 
endereço abaixo descrito, até 05 (cinco) dias antes da data estabelecida para 
apresentação das propostas. A Entidade de Licitação responderá por escrito às 
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solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará cópias 
das respostas, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua 
origem, a todos que já tenham retirado ou venham a retirar o Edital, no seguinte 
endereço: 
Rua Santa Cruz, 396, Centro, Caraguatatuba - SP – Brasil, CEP n.° 11.660-
150, fone-fax (0l2) 3897-5661 e-mail: licitacao@fundacc.sp.gov.br. 

3. DA REPRESENTAÇÃO  

3.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, mediante procuração com poderes específicos para intervir 

nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da 
abertura dos envelopes, documento que o identifique como representante da 
Licitante, caso contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela 
empresa.  
3.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 
poderá representar mais de uma Licitante.  

4.  DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

4.1. Esta Tomada de Preço está aberta a todas as Licitantes elegíveis e que 
demonstrem satisfatoriamente para a Entidade de Licitação sua elegibilidade, 
sua capacidade de recursos para executar o Contrato de forma eficiente. 

4.2. A licitante interessada deverá realizar uma Visita Técnica nas unidades 
da FUNDACC descritas abaixo, antes da realização do certame, que deverá 
ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas e poderá ser 
agendada pelo telefone (12) 3897-5660.  

 Unidade Administrativa da FUNDACC (SEDE) (endereço no anexo II); 

 Pólo Cultural Professora Adaly Coelho Passos (endereço no anexo II); 

 Espaço Educacional e Cultural Governador Mário Covas (endereço no anexo 
II); 

 Centro Cultural do Sumaré (endereço no anexo II). 

4.3. Será lavrado um Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo V, emitido por 
servidor da Administração, comprovando que a licitante tomou conhecimento de 
todos os aspectos físicos, medidas exatas dos ambientes interno e externo e 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

4.4. O Atestado de Visita Técnica deverá ser apresentado em conjunto com os 
documentos relativos à habilitação (Envelope nº. 1) no local, dia e hora previstos 
neste edital.   

4.5. Esta vistoria é considerada suficiente para que a licitante conheça todos os 
aspectos pertinentes aos serviços a serem prestados; 

4.6. Os documentos relativos à Habilitação (Envelope n.° 1) e à Proposta 
(Envelope n.° 2), serão apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia, devidamente autenticada por cartório competente, ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.  

4.7. Os documentos apresentados em cópia sem autenticação, deverão estar 
acompanhados dos originais para conferência pelos membros da Comissão de 
Licitação. 

mailto:licitacao@fundacc.sp.gov.br
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4.8. Os documentos de habilitação e de proposta deverão ser entregue sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados 
e identificados apropriadamente, nos termos dos itens 5 e 6.  

4.9.  A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 
licitatório.  

4.10. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será 
elegível para participar deste processo licitatório.  

4.11. Em circunstâncias excepcionais, a Entidade de Licitação poderá solicitar a 

prorrogação do prazo de validade das propostas, por escrito,  não sendo admitida 
a introdução de quaisquer modificações na proposta.  

5.  DA HABILITAÇÃO (Envelope n.° 1)  

5.l. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão 
Permanente de Licitação em envelope opaco indevassável e lacrado devidamente 
fechado. Deverá constar a Razão Social da Empresa, CNPJ/MF e endereço, ser 
fechado e rubricado sobre seu fecho e, em seu anverso, ser endereçado com 
letras legíveis, contendo externamente os seguintes dizeres: 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/2019 - EDITAL Nº XXX/2019 - FUNDACC 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE 

CARAGUATATUBA - FUNDACC 
ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO 

 
5.2. Para fins de habilitação, as Licitantes brasileiras devem apresentar a 
documentação a seguir:  
 
5.2.1. Relativamente à situação jurídica:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (incluindo suas 
últimas alterações), ou última alteração consolidada, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado os documentos de eleição de seus administradores;  
 
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, 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;  
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício.  
 
e) Declaração em papel timbrado, conforme Anexo III, assinada pelo 
representante legal da empresa. 
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f) Declaração de condição de Microempresa ou EPP (caso se enquadre) em 
papel timbrado, conforme Anexo IV, assinada pelo representante legal da 
empresa. 
 
5.2.2. Relativamente à regularidade fiscal:  
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), emitida pelo site 
http://www.receita.fazenda.gov.br/ ;  
 
b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal — CEF, pelo 
site http://www.caixa.gov.br;  
 
c) Comprovante de Regularidade com a Fazenda Federal, por meio da 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às contribuições previstas 
nas alíneas ―a‖ e ―d‖ do artigo 11 da Lei Federal nº 8.212/91;  
 
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
comprovando sua regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede 
da Licitante;  
 
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
comprovando sua regularidade quanto aos tributos mobiliários da Fazenda 
Municipal, do domicílio ou sede da Licitante; 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, emitida pelo site http://www.tst.jus.br/certidao; 
 
5.2.3. Relativamente à situação econômico-financeira:  
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da 
Sede da Licitante;  
 
5.2.4. Comprovação de sua capacidade técnica, demonstrada por meio de um 
ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
onde comprovem ter a Licitante aptidão para o fornecimento pertinente e 
compatível com o objeto do Edital;  
 

5.2.5. Atestado de Visita Técnica nos termos do itens 4.2 a 4.5, e conforme 
modelo disponível no Anexo V; 

 
5.2.6. Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma 
Licitação, em mais de um Consórcio ou isoladamente;  
 
5.2.7. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
Consórcio, tanto na fase de Licitação quanto na da execução do Contrato;  
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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5.2.8. A Licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebração do 
Contrato, a constituição e o registro do Consórcio nos termos do compromisso 
referido no item 5.2.6. 
 
Obs.: A participação da licitante nesta Tomada de Preços significa a sua plena 
aceitação de todos os itens do presente instrumento convocatório, ao qual o 
procedimento é vinculado. 

6. DA PROPOSTA (Envelope n° 2)  

6.1. A proposta deve ser entregue em envelope opaco, indevassável e 

devidamente lacrado, separado do envelope que contenha os documentos para 
habilitação, apresentando, externamente, os dizeres:  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX/2019 - EDITAL Nº XXX/2019 - FUNDACC 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE 

CARAGUATATUBA - FUNDACC 
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA 

6.2. Na proposta deve constar:  

6.2.1.  Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - CNPJ, no Ministério da Fazenda.  

6.2.l.l. Nome, Cédula de Identidade - Registro Geral, Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF/MF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela 
assinatura do Contrato.  

6.2.2. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data final 
prevista para a sua entrega.  

6.2.3. Preços dos bens para os quais está apresentando proposta, expressos em 
algarismo e por extenso em moeda corrente brasileira, apresentados na Carta 
Proposta da Licitante e Planilha de Preços (Anexo VI), discriminando o preço 
unitário por item e preço global.  

6.2.3.1. Em caso de divergência entre os valores unitários e o total, prevalecerão 
os primeiros e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus 
correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso.  

6.2.3.2. À Entidade de Licitação reserva-se o direito de contratar em qualquer 
das condições oferecidas na planilha de preço (Anexo VI), conforme apropriado.  

6.2.4. Descrição das características dos serviços ofertados, que, de forma 
inequívoca, demonstrem que os bens propostos atendem ao solicitado nesta 
Tomada de Preços. 

6.2.5. Assinatura ou rubrica, identificada por meio de carimbo, 
datilograficamente ou digitada. 

6.2.6. Indicar prazo de início da realização dos serviços, conforme estabelecido 
no Anexo II.  

6.3. Não se admitirá proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou 
irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

7. DO PROCEDIMENTO  
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7.1. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de 
abertura, obedecerão aos trâmites abaixo estabelecidos: 

7.1.1. No local, dia e hora previstos no Edital, aberto o certame, a Comissão 
receberá os envelopes contendo a documentação para habilitação (Envelope n.° 
1), os quais serão analisados e vistados pelos membros da Comissão e 
representantes das licitantes presentes, para então serem abertos ante os 
representantes das Licitantes. 

7.1.2. Após verificação dos documentos de habilitação, segundo os requisitos 
estabelecidos neste Edital, a Comissão de Licitação desclassificará as empresas 

que não apresentarem documentação que não esteja em conformidade com o 
mesmo, e os documentos serão também analisados pelos representantes das 
licitantes presentes e vistados por todos. 

7.1.3. Na sequência serão recolhidos os envelopes com as propostas (Envelope 
n.° 2), das licitantes habilitadas, uma vez, transcorridos o prazo para 
interposição de recursos administrativos cabíveis OU com o julgamento OU 
desistência dos eventualmente interpostos, OU ainda, havendo expressa 
renúncia de recursos por parte de todos os participantes, sendo lidas uma a 
uma, as propostas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e por 
todas as licitantes presentes, devidamente registrada em ata. 

7.1.4. Avaliadas as propostas, serão desclassificadas aquelas que apresentarem 
irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, não 
atendam às especificações exigidas no presente edital, contenham preços 
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 

7.1.5. Será lavrada ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as 
ocorrências, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelas Licitantes que participarem da reunião.  

7.2. As decisões quanto à habilitação e classificação serão publicadas em 
jornal de circulação regional da entidade de Licitação. 

7.3. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as 
propostas, nenhum outro poderá ser recebido. 

7.4. A Comissão inabilitará a Licitante ou desclassificará as propostas que não 

contiverem as informações requeridas nos itens 5 e 6, respectivamente, ou que 
contrariarem este Edital.  

7.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Entidade de Licitação poderá fixar às Licitantes o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou 
desclassificação.  

7.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados 
erros ou omissões formais, de que não resultarem prejuízo para o entendimento 
das propostas.  

8. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
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8.1. A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades: seguro 
garantia, fiança bancária, caução em dinheiro ou título da dívida pública.  

8.1.1.Caso a Licitante vencedora preste garantia por meio de fiança bancária 
deverá utilizar o modelo constante do Anexo VII.  

8.1.2. O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue 
conforme instruções da Entidade de Licitação.  

8.2. A Garantia de Execução Contratual será liberada e restituída pela Entidade 
de Licitação à Licitante no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das 

obrigações contratuais, e enquanto perdurarem estas.  

9. DO JULGAMENTO  

9.1. Julgamento das propostas será feito pelo menor preço ofertado 
globalmente, para realização nos locais indicados no Anexo II.  

9.2. A adjudicação do objeto deste Edital será feita globalmente a uma 
Licitante.  

9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá 
via sorteio, em ato público para o qual todas as Licitantes serão convocadas.  

9.4. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após 
homologação e adjudicação pelo Presidente da Fundação Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba.  

9.5.0. O resultado desta Tomada de Preços, será publicado em jornal de 
circulação regional disponível na praça da Entidade de Licitação e em seus meios 
normais de divulgação, tais como sitio eletrônico, mural no saguão etc.  

10. DOS RECURSOS  

10.1. Dos atos praticados pela Entidade de Licitação poderá haver recurso no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, 
conforme o caso.  

10.2. Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das 
propostas terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos 
praticados pela Entidade de Licitação, caberá à autoridade competente atribuir 

eficácia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razões de 
interesse público.  

10.3.  Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de 
julgamento da habilitação, os envelopes contendo as propostas permanecerão 
cerrados em invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, 
para posterior abertura, em data que será fixada pela Comissão Permanente de 
Licitação, o que fará constar em ata.  

10.4. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente 
informado.  

10.5. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de 
Licitação será submetido ao Presidente da Fundação Educacional e Cultural de 
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Caraguatatuba, para que se proceda à devida homologação e consequente 
adjudicação. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará 
a Licitante às seguintes sanções, quando for o caso:  

a) advertência;  

b) perda da Garantia de Proposta  ou da Garantia de Execução Contratual em 
favor da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba; e 

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Entidade de Licitação por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

11.2. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação 
de penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.  

11.3. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese 
de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente 
comprovadas perante a Entidade de Licitação.  

11.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão 
previstas no Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.  

12. DO CONTRATO: VIGÊNCIA  

12.1. O prazo de vigência do contrato será de acordo com o que dispõe a 
Cláusula Oitava do Contrato, Anexo I, a contar da data de assinatura, admitida a 
prorrogação nos termos da lei. 

12.2. A Licitante vencedora deverá firmar o Contrato, Anexo I, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da data da convocação. 

12.3. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a 
Entidade de Licitação convocará a segunda empresa classificada e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no item 11, no que couber. 

12.4. O presente Edital, Especificações Técnicas, Proposta da Licitante e o 
Atestado de Visita Técnica, integrarão o Contrato independentemente de 
transcrição.  

13. DO PAGAMENTO  

13.1. Pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos 
no contrato, Anexo I do presente edital. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos 
recursos próprios da FUNDACC dotação 1756 13.122.0148.2077 3.3.90.39 - 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.  

15.  FRAUDE E CORRUPÇÃO  

15.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o 
processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções 
previstas na legislação brasileira.  
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1. Os serviços deverão ser realizados rigorosamente em conformidade com os 
termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância 
desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.  

16.2. Caso a Licitante vencedora se recuse a executar o objeto contratual ou 
venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação 
poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato 
e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação.  

16.3. A atuação da Licitante perante a Comissão Permanente de Licitação, assim 

como na execução do Contrato será registrada no Cadastro de Fornecedores da 
FUNDACC e constará dos certificados e declarações solicitadas.  

16.4 A licitante vencedora poderá ser alijada do certame em qualquer fase, se a 
Entidade de Licitação tiver conhecimento de fato desabonador a sua 
classificação, não apreciado pela comissão, supervenientes, ou só conhecidos 
após o julgamento. 

16.5 Ao participar da presente licitação, a licitante assume integral 
responsabilidade pela autenticidade e vericidade de todos os documentos e 
informações prestadas, respondendo na forma da Lei por qualquer irregularidade 
constatada. 

16.6. Deverá ser assinado pela licitante vencedora, juntamente com o contrato, 
Termo de Ciência e Notificação (Anexo IX) para fins de encaminhamento e 
instrução dos autos ao Tribunal de Contas. 

16.7 Aplicar-se-ão às relações estabelecidas, o Código de Defesa do Consumidor 
– Lei nº 8.078/90, sem prejuizo das demais legislação correlatas. 

16.8   Integram o presente edital os anexos: 

 Anexo I – Contrato; 

 Anexo II – Termo de Referência; 

 Anexo III – Declaração fatos Impeditivos; 

 Anexo IV – Declaração de Micro Empresa; 

 Anexo V – Atestado de Visita Técnica; 

 Anexo VI – Carta Proposta e Planilha de Preços; 

 Anexo VII – Garantia de Execução Contratual; 

 Anexo VIII – Decreto nº 167/2002. 

 Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação 
 

16.9  Os casos omissos serão soberanamente resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação.  

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

17.1. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de:  

17.1.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando 
conhecimento aos interessados, notificando-se, por escrito, às Licitantes que já 
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tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas, antes da data inicialmente marcada; 

17.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente Licitação, a qualquer 
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados.  

17.1.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a 
esta Licitação, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias, para abertura 
das propostas, a contar da publicação das alterações.  

17.1.4. A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável 

das normas do Edital e da Descrição do Fornecimento, bem como na observância 
dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e 
recurso.  

17.1.5. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça 
do Estado de São Paulo, Comarca de Caraguatatuba.  

 

Caraguatatuba, __ de ___________ 2019.  

 

 

________________________________________ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

FUNDACC 
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ANEXO I 

TERMO DE CONTRATO  
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI FIRMAM A FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL E CULTURAL DE 
CARAGUATATUBA – FUNDACC E A 
EMPRESA __________________. 

 
CONTRATO Nº ---/19 
PI Nº ---/19 
TOMADA DE PREÇOS SOB Nº ---/19 
EDITAL Nº ---/19 

 

Por este instrumento contratual de um lado, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede em Caraguatatuba/SP, na Rua Santa Cruz, nº. 396, 
Centro, Caraguatatuba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.652.750/0001-19, 
neste ato representada por sua Presidente, Srª. SILMARA SELMA MATTIAZZO 
BOLOGNINI, portadora da Cédula de Identidade nº. 16.222.264-6 SSP/SP, 
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 
116.045.638-00, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e de 
outro lado, a empresa ___________, inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, com 
sede na Rua _________, nº ___, Bairro_______, Cidade_______, ora representada 
pelo(a) Sr.(a) ____________, portador(a) da Cédula de Identidade nº. __________, 
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 
___________, residente e domiciliado(a) na Rua _________, nº. ___, Bairro ______, 
Cidade_______, têm entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de 
serviços, decorrente da Tomada de Preço nº ---/19 - FUNDACC, com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais cominações legais 
cabíveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato contratação de execução de serviços de 
limpeza nas unidades da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 
- FUNDACC a fim de atender às necessidades da CONTRATANTE, devidamente 
relacionados e especificados no Anexo II - Descrição do Fornecimento dos 
Serviços e Decrição dos Serviços, nos termos e condições do Edital e seus 
Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos 
estivessem. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados nos locais e formas indicadas no Anexo II 
deste Edital.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
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É vedada a subcontratação de outra empresa para execução dos serviços de que 
trata o objeto deste contrato.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a FUNDACC se obriga a:  

1. efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

2. permitir livre acesso dos técnicos e supervisores da CONTRATADA aos locais 
onde estiverem sendo executados os serviços, observadas as normas de 
segurança pertinentes;  

3. realizar rigorosa conferência dos serviços executados por elemento designado, 
somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a fiel e 
correta execução dos mesmos. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste 
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:  

1. guarnecer os postos de serviços com funcionários uniformizados, equipados e 
distribuídos, segundo os interesses da FUNDACC; 

2. manter um serviço de fiscalização constante a fim de verificar o andamento 
dos trabalhos de seus prepostos, serviço este que não acarretará qualquer 
acréscimo no preço estipulado; 

3. Executar os serviços de acordo com as condições, especificações, quantidades 
e demais detalhamentos contidos no Termo de Referência - Anexo II, do edital;  

Observação: Sempre que necessário, a rotina dos serviços será alterada pelo 
Contratante, e deverá ser cumprida pela CONTRATADA, com atendimento 
sempre cortês. Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e 
nas especificações sem autorização expressa do Contratante. 

4. Uniformizar todos os empregados da empresa CONTRATADA, com vestes 
adequadas, correndo às expensas da empresa o fornecimento dos referidos 
uniformes; 

4. Garantir que os postos de serviços não sofrerão solução de continuidade; 

5. Substituir de imediato, preposto que, por qualquer motivo deixar de cumprir 
escalas para um dos períodos de trabalho (ausências), a partir do momento em 
que a CONTRATADA for notificada; 

6. Substituir de imediato, ocorrendo durante a prestação dos serviços ora 
contratados, qualquer acidente ou crime em que se achem envolvidos, ativa ou 
passivamente, os prepostos fornecidos pela CONTRATADA sem que qualquer 
ônus ou responsabilidade seja atribuída à FUNDACC; 

7. Responsabilizar-se por quaisquer perdas ou danos, causados por seus 
prepostos, nos bens de propriedade da FUNDACC, da municipalidade ou seus 
consorciados, devendo nesses casos ficar devidamente comprovado pela vítima, 
que os prepostos da CONTRATADA, tenham ocorrido única e diretamente para o 
fato, ficando a FUNDACC desde já, autorizada a deduzir das importâncias 
devidas à CONTRATADA, as quantias despendidas com reparo ou substituição 
do ano; 
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8. Manter informado o andamento da apuração dos fatos, aos membros 
dirigentes das unidades mencionadas na Cláusula Primeira deste instrumento; 

9. Substituir, ―incontinente‖, mediante solicitação por escrito, qualquer preposto 
ou empregado cuja conduta ou permanência, a exclusivo critério da FUNDACC, 
seja julgado inconveniente ou irregular;  

10. Apresentar à FUNDACC, a relação dos prepostos que lhe são enviados, com 
nomes, endereços, filiação, bem como de atestado de antecedentes criminais, ou 
quaisquer outros elementos ou documentos que forem julgados necessários para 
arquivo; 

11. Reter, conforme Ordem de Serviço nº 203, de 29 de janeiro de 1999, do 
Instituto Nacional de Seguridade Social nos percentuais instituídos sobre a nota 
fiscal fatura de serviços que diz respeito à cessão de mão-de-obra direta a ser 
pago e repassá-lo ao órgão através de guia GRPS, apresentando posteriormente 
cópia do comprovantes de pagamento a FUNDACC; 

12. Apresentar, mensalmente a partir do 2º (segundo) mês de efetivo trabalho 
realizado, os comprovantes dos pagamentos das contribuições para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, para liberação de pagamento da fatura; 

13. Apresentar no final deste contrato, ou a qualquer tempo que lhe for 
solicitado, certidões negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, de Tributos 
Federais, Estaduais, Municipais, Falências e Concordata e de distribuição, bem 
como qualquer outro que se fizer necessário, de acordo com a solicitação da 
FUNDACC; 

14. Responsabilizar-se para que todos os prepostos apresentados pela 
CONTRATADA sejam obrigados a registrar suas horas trabalhadas em sistema de 
controle de ponto da CONTRATADA; 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

O presente Contrato é de R$_________ (_____________________________________) de 
acordo com os valores especificados na Proposta e Planilhas de Preços. 

Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços, objeto do presente 
Contrato, correrão à conta dos recursos próprios da FUNDACC dotação 1756 
13.122.0148.2077 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.  

.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito mensalmente até o 5º dia útil do mês seguinte e após 
atestada a realização dos serviços nas unidades da FUNDACC, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos realizados, retidos 
os descontos legais de encargos sociais. 

1. O pagamento ficará condicionado à apresentação, em anexo à nota 
fiscal/fatura da prestação de serviços, de cópia da GFIP -Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, e 
cópia da GPS - Guia da Previdência Social, comprovadamente autenticadas na 
rede bancária autorizada e correspondentes à competência de recolhimento 
vencida imediatamente anterior à data de pagamento. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, 
persistindo as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia.  

Na execução do Contrato será observado, o prazo de execução do objeto 
contratual é de até 5 (cinco dias), contados a partir da assinatura deste Contrato.  

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$___ (_____________), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade de 
___________________________________(quando da assinatura preencher com a 
modalidade escolhida pela CONTRATADA). 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A FUNDACC fica autorizada a utilizar a garantia 
para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar 
danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, 
ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações 
ou omissões.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é 
extensiva aos casos de multas aplicadas, após esgotado o prazo recursal. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela 
CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, 
integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da 
CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por 
solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações 
contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação dc prejuízos causados 
à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a FUNDACC poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. advertência;  

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida; ou; 

III. retenção da caução prestada, se for o caso; 

IV. suspensão temporária de participaçao da CONTRATADA em licitação e 
impedimento de contratar com a FUNDACC, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;  

V. 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 perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
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FUNDACC pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior.  

9.2 As sanções previstas nos incisos I, IV e V do item 9.1 poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

9.3 As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser 
relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da 
CONTRATADA, devidamente comprovadas perante à FUNDACC.  

9.4 As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da FUNDACC. Se a 

CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o 
valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, 
aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos 
fiscais.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, 
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas 
Cláusulas e Condições, dará direito à FUNDACC de rescindi-lo mediante 
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o 
de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que 
estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.  

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos 
seguintes casos: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;  

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, a juízo da FUNDACC, prejudique a execução deste pacto;  

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem 
prévia e expressa autorização da FUNDACC;  

d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 

e) no interesse da FUNDACC, mediante comunicação com antecedência de 
____(indicar prazo compatível com o fornecimento), com o pagamento do 
fornecimento dos serviços, até a data comunicada no aviso de rescisão; 

f) no caso de descumprirnento da legislação sobre trabalho de menores, nos 
termos do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 

A publicação do presente Contrato por extrato, será providenciada até o 5º dia 
útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo as despesas às expensas da 
FUNDACC, bem como dada publicidade em seu Quadro de Avisos Gerais, sito na 
Rua Santa Cruz n°. 396, Centro. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da 
Justiça Estadual de São Paulo, na Comarca de Caraguatatuba.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
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A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a 
execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação 
brasileira.  

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A FUNDACC reserva-se o direito de, diretamente ou por 
agente por ele designado, realizar inspeções ou auditorias nos registros contábeis 
e nos balanços financeiros da CONTRATADA relacionados com a execução do 
Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.  

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 2 
(duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.  

Caraguatatuba, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
 

Presidente da FUNDACC 

 

__________________________________ 

Representante Legal da empresa
 

 

 

 
TESTEMUNHAS:  
 
  
________________________                             _______________________ 
RG n°                     RG n° 
CPF nº                                                    CPF nº 
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ANEXO II  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

     1 – DO OBJETO 

Contratação de execução de serviços de limpeza e conservação predial nas 
unidades da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC 
conforme descritos neste Termo de Referência. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

Diante da inexistência no quadro funcional da FUNDACC de servidores com a 
atribuição de executar serviços de conservação e limpeza em suas 
dependências, sendo imprescindíveis esses serviços para o funcionamento da 
Instituição, e tampouco o objeto da contratação pretendida se caracteriza 
como atividade fim desta Autarquia. Justifica-se a presente contratação para 
assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de Limpeza e 
Conservação predial das unidades que compõem a Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba, uma vez que se trata da prestação de serviços 
essenciais ao exercício das atividades institucionais e de garantia das 
condições de saneamento e salubridade ambientais, bem como a preservação 
do patrimônio público.  

A deflagração de novo processo licitatório se dá em razão da impossibilidade 
de renovação do contrato n° 50/2014 que, até o momento, vinha suprindo as 
necessidades da Fundação.  

 

3 – DO VALOR ESTIMADO 
 
 

O valor estimado é de RS 53.215,50  (cinquenta e três mil, duzentos e 
quinze reais e cinquenta centavos) mensais, perfazendo o total de R$ 
638.586,00 ( seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e oitenta e seis reais) 
anual, conforme pesquisa de mercado em anexo. 
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4 - DA DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS  

Item Local Endereço Especificação 
Prazo de Início 

dos serviços 

Nº 

Funcio

nários 

Período 

(Integral - 

44horas)  

Dias da 

Semana 

01 

Unidade 

Administrativa 

da FUNDACC 

(SEDE) 

Rua Santa Cruz, nº 

396, Centro, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, exceto a Biblioteca Pública 

Municipal, com fornecimento de mão-de-obra, para realização 

dos serviços de limpeza de qualidade comprovada e 

equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

03 

Integral 

07:30 h às 

17:08  h 

segunda a 

sexta  

02 

Pólo Cultural 

Professora 

Adaly Coelho 

Passos 

Praça Dr.  Cândido 

Mota, nº 72, Centro, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa e as existentes na Praça do Caiçara, 

exceto a fonte, com fornecimento de mão-de-obra, para 

realização dos serviços de limpeza de qualidade comprovada e 

equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00 h às 

16:00 h 

segunda a 

sábado  

03 

Espaço 

Educacional e 

Cultural 

Governador 

Mário Covas 

Avenida Goiás, nº 

187, Indaiá, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

02 

Integral 

07:00 h às 

16:00 h 

segunda a 

domingo 

04 

Centro 

Cultural e 

Comunitário 

Poiares 

Rua Marechal 

Floriano Peixoto 

s/nº, Poiares, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda a 

sexta-feira 

05 

Centro 

Comunitário 

Travessão 

Praça Jorge de 

Castro, nº 35, 

Travessão, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda a 

sexta-feira 
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Item Local Endereço Especificação Prazo de Início 

Nº 

Funcio

nários 

Período 
Dias da 

Semana 

06 

Centro 

Comunitário 

Perequê 

Mirim 

Av. José da Costa 

Pinheiro Junior, 

s/nº, Perequê Mirim, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda a 

sexta-feira 

07 

Centro 

Comunitário 

Massaguaçu 

Rua José Jerônimo 

Soares, nº 400, 

Massaguaçu, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda, a 

sexta-feira 

08 

Centro 

Cultural do 

Sumaré 

Avenida Siqueira 

Campos, nº 470, 

Sumaré, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda, a 

sexta-feira 

09 SENAI 

Av. José Herculano, 

nº 7.495 –Porto 

Novo, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda, a 

sexta-feira 

10 

Centro 

Comunitário 

Jetuba 

 Rua José Garcia da 

Fonseca, s/n – Altos 

do Jetuba, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda, a 

sexta-feira 
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10 

Centro 

Comunitário 

Barranco Alto 

Rua Manoel 

Severino de Castro, 

nº 709 – Barranco 

Alto, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda, a 

sexta-feira 

11 

Centro 

Comunitário 

Ponte Seca 

Av. José Benedito 

faria, s/n – Ponte 

Seca, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as dependências do 

complexo, área externa existente, com fornecimento de mão-de-

obra, para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura do 

contrato 

01 

Integral 

07:00h às 

16:48 h 

segunda, a 

sexta-feira 
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5 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência: 

 

2.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO 

2.1.1 Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, 

peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos 

elétricos, extintores de incêndio, etc; 

2.1.2 Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; 

2.1.3 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

2.1.4 Aspirar o pó em todo piso acarpetado (se houver); 

2.1.5 Proceder a lavagem das bacias, assentos e pias dos sanitários com saneantes 

domissanitários desinfetantes; 

2.1.6 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 

2.1.7 Varrer, passar pano úmido e polir balcões e pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados; 

2.1.8 Varrer e quando necessário lavar os pisos de cimento; 

2.1.9 Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

molhadas; 

2.1.10 Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando 

necessário; 

2.1.11 Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

2.1.12 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas dos refeitórios;  

2.1.13 Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos de tamanho apropriado ao volume 

produzido, removendo-os para o local indicado pela administração; 

2.1.14 Limpar os corrimãos; 

2.1.15 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

2.2 SEMANALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO 

2.2.1 Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

2.2.2 Limpar com produtos adequados divisórias e portas revestidas de fórmica; 

2.2.3 Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 

2.2.4 Lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis 

encerados; 

2.2.5 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 

poltronas; 

2.2.6 Limpar e polir todos os metais como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc; 

2.2.7 Lavar os balcões e os pisos vinílicos de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 

2.2.8 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 

2.2.9 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

2.2.10 Retirar o pó e resíduos, com pano ou outro meio eficaz dos quadros em geral (com 

cuidado para não danificar a obra de arte); 

2.2.11 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

2.3 MENSALMENTE, UMA VEZ 

2.3.1 Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

2.3.2 Limpar forros, paredes e rodapés; 

2.3.3 Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 

2.3.4 Limpar persianas com produtos adequados; 

2.3.5 Remover manchas de paredes; 
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2.3.6 Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 

2.4 ANUALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 

2.4.1 Efetuar lavagem das áreas acarpetadas (se houver); 

 

3. ESQUADRIAS EXTERNAS - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência: 

 

3.1 QUINZENALMENTE, UMA VEZ 

3.1.1 Limpar todos os vidros (face interna / face externa sem risco), aplicando-lhes produtos 

apropriados. 

3.1.2 A limpeza das esquadrias externas – face externa deverá acontecer sem exposição a risco, 

com a utilização de rodos articulados e/ou outros acessórios que permitam a higienização a 

partir do lado interno. 

 

4. ÁREAS EXTERNAS - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência: 

 

4.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 

4.1.1 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

4.1.2 Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite 

e emborrachados; 

4.1.3 Varrer as áreas pavimentadas; 

4.1.4 Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos de tamanho apropriado ao volume 

produzido, removendo-os para local indicado pela Administração; 

4.1.5 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

4.2 SEMANALMENTE, UMA VEZ. 

4.2.1 Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc); 

4.2.2 Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com 

detergente, encerar e lustrar; 

4.2.3 Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

4.2.4 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

4.3 MENSALMENTE, UMA VEZ 

4.3.1 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento (se houver); 

4.3.2 Proceder a retirada de plantas desnecessárias, de pequeno porte, de toda a área externa; 
 
4.4  REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

4.4.1. A contratada deverá autorizar a realocação de seus funcionários para outras unidades da 

FUNDACC, a pedido e conforme necessidade da instituição, dentro dos limites estabelecidos 

neste Anexo II. 
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ANEXO III 

 
À 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 

 
REF.: Tomada de Preço nº ---/19 – Edital nº ---/2019 

PROCESSO INTERNO: ---/2019 

CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC  

DECLARAÇÃO 

 
DECLARAMOS para fins de participação na Tomada de Preços acima, que 

nossa empresa: 
1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e 

indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle 

do estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo 
direto ou indireto com a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, nos termos do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, sob pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, menores de 16 anos em 
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as 
informações necessárias para participar do presente certame e das 
condições de locação; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente edital e das 
especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do 
contrato, independentemente de transcrição. 
 
Por ser expressão da verdade, eu _________________, representante legal 
desta empresa, firmo a presente. 
 

Local e data. 
 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 
 
 

 

 



 

 24 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 

Edital nº 009/2019 – Tomada de Preço 002/2019 – Processo Interno nº 064/2019  

Serviços de Limpeza nas Unidades da FUNDACC 

 

ANEXO IV  

 
 
À 
FUNDACC 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 

 
REF.: Tomada de Preços  Nº ---/2019 
PROCESSO Nº ---/2019 
EDITAL Nº  ---/2019 
 

OBJETO: Contratação de execução de serviços de limpeza e conservação 
predial nas unidades da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 
- FUNDACC  

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
DECLARAMOS, para fins de participação no certame acima, sob as penas da Lei, 
que nos enquadramos na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 de 07/08/2014. 
 
Data, 
 
 
 
 

 
 

Nome da licitante 
Carimbo e assinatura 
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ANEXO V 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Atestamos para fins de participação da licitação modalidade Tomada de 
Preço n° ---/2019 – Edital n° ---/2019 – FUNDACC, que o 
Sr.___________________________, RG nº __________SSP/SP, representante da 
empresa______________________________ CNPJ nº________________, sediada em 
__________________ - ____,Rua ____________________, ____ efetuou visita técnica 
nas unidades da FUNDACC constantes do Anexo II e especificadas no item 4, 
subitem 4.2 do Edital nº. ---/2019, e tomou conhecimento de todos os aspectos 
físicos, medidas exatas dos ambientes interno e externo e condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, quanto aos métodos de 
trabalho, bem como, tirou ―in loco‖ todas as dúvidas e esclarecimentos efetuados 
relativos ao comprimento das obrigações objeto desta licitação. 
 

 
 

 
Caraguatatuba, __ de ______ de 2019. 

 

 
 
 
 

___________________________ 
Servidor FUNDACC 
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ANEXO VI 

 
CARTA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS DA LICITANTE 

 

Data: _____/ 2019.  

Edital n.° ---/2019 - FUNDACC  

 

Prezados Senhores,  

Tendo examinado a Tomada de Preços, nós, abaixo-assinados, apresentamos a 
presente proposta para o fornecimento dos serviços indicados na Planilha de 
Preços anexa, de conformidade com a Tomada de Preços mencionada, pelo valor 
apresentado na Planilha de Preços de ____________________(preço da proposta em 
número e por extenso), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a: 

a) dar início às atividades no prazo previsto na Tomada de Preços, 
contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da 
comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

b) oferecer a Garantia de Execução Contratual, em valor não inferior a 
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para execução do mesmo. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.  

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.  

 
Localidade, aos _____ dias de ______________ de 2019. 

 

 

 

____________________________________________ 
(assinatura) 
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PLANILHA DE PREÇOS  

 

REF.: Tomada de Preços nº 001/2018, Processo nº 216/2018, Edital nº 010/2018 
Fornecedor: 
CNPJ:     Inscrição Estadual: 
Endereço:    Bairro:     CEP: 
Cidade:    Estado: 
Telefone:    Fax:   e-mail:   
 
Dados bancários para pagamento: 
Banco ___________ Agência ________________ C/C __________________ 
Obs.: a conta deverá ser no CNPJ da favorecida 
 
 
Condições de pagamento: Mediante apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, aprovada pela FUNDACC, no prazo 
máximo de até 30 DDL (trinta dias do lançamento); 
Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias; a contar da assinatura do contrato; 
Vigência contratual: 03 (três) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por termo aditivo; 
Nome: Responsável pela assinatura do Contrato 
RG nº:  __________________________________  CPF nº: ______________________ 
Endereço: Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado  CEP: _________________________ 
 
 

 (assinatura do representante legal/carimbo) 
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Ite

m 
Local Endereço Especificação 

Prazo de 

Início 

Nº 

Funcionário

s 

Períod

o 
Preço Unitário 

01 

Unidade 

Administrati

va da 

FUNDACC 

(SEDE) 

Rua Santa Cruz, nº 

396, Centro, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

exceto a Biblioteca Pública Municipal, com 

fornecimento de mão-de-obra, material de consumo 

para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

03 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

02 

Pólo Cultural 

Professora 

Adaly 

Coelho 

Passos 

PraçaDr.  Cândido 

Mota, nº 72, 

Centro, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa e as 

existentes na Praça do Caiçara, exceto a fonte, com 

fornecimento de mão-de-obra, material de consumo 

para realização dos serviços de limpeza de qualidade 

comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

03 

Espaço 

Educacional 

e Cultural 

Governador 

Mário Covas 

Avenida Goiás, nº 

187, Indaiá, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

qualidade comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

02 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

04 
Centro 

Cultural e 

Comunitário 

Rua Marechal 

Floriano Peixoto 

s/nº, Poiares, 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 
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Poiares Caraguatatuba/SP qualidade comprovada e equipamentos. 

05 

Centro 

Comunitário 

Travessão 

Praça Jorge de 

Castro, nº 35, 

Travessão, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

qualidade comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

06 

Centro 

Comunitário 

Perequê 

Mirim 

Av. José da Costa 

Pinheiro Junior, 

s/nº, Perequê 

Mirim, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

qualidade comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

07 

Centro 

Comunitário 

Massaguaçu 

Rua José Jerônimo 

Soares, nº 400, 

Massaguaçu, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

qualidade comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

08 

Centro 

Cultural do 

Sumaré 

Avenida Siqueira 

Campos, nº 470, 

Sumaré, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

qualidade comprovada e equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

09 SENAI 

Av. José 

Herculano, nº 

7.495 –Porto 

Novo, 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, material de 

consumo para realização dos serviços de limpeza de 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 
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Caraguatatuba/SP qualidade comprovada e equipamentos. 

10 

Centro 

Comunitário 

Jetuba 

Rua José Garcia da 

Fonseca, s/n – 

Altos do Jetuba, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, para realização 

dos serviços de limpeza de qualidade comprovada e 

equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

11 

Centro 

Comunitário 

Barranco 

Alto 

Rua Manoel 

Severino de 

Castro, nº 709 – 

Barranco Alto, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, para realização 

dos serviços de limpeza de qualidade comprovada e 

equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

12 

Centro 

Comunitário 

Ponte Seca 

Av. José Benedito 

faria, s/n – Ponte 

Seca, 

Caraguatatuba/SP 

Serviços de limpeza compreendendo todas as 

dependências do complexo, área externa existente, 

com fornecimento de mão-de-obra, para realização 

dos serviços de limpeza de qualidade comprovada e 

equipamentos. 

5 dias após 

assinatura 

do contrato 

01 integral 
(Numeral e por 

extenso) 

VALOR GLOBAL MENSAL (Numeral e por extenso) 

VALOR GLOBAL TOTAL (Numeral e por extenso) 

 

 

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL/CARIMBO) 
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ANEXO VII 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

À Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC  

 
Considerando que ______(nome da empresa Licitante)________ doravante 

denominada ―LICITANTE‖, submeteu sua proposta datada de ____/_____/2018, 
para Locação e Prestação de Serviços de montagem e desmontagem de estrutura, 
conforme Edital n°. 010/2018-FUNDACC.  

 
Saibam todos que, pela presente, ____(Instituição Bancária que fornecerá a 
garantia) ____, com sede em ______(endereço) _____, em conformidade com o 
disposto nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, junto a Fundação 
Educacional e Cultural de Caraguatatuba, pela quantia de R$ __________________ 
(valor por extenso) ____, ____(Instituição que fornecerá a garantia) _____ 
compromete-se, pela presente, a indenizar a Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba até o limite do valor acima, caso a empresa ______(nome da 
Licitante) descumpra com as obrigações de sua proposta nos termos do Edital de 
Licitação. 

 
As condições de execução desta garantia são:  

1. Se a Licitante retirar sua proposta durante o período de validade da mesma; 
ou 

2. Se a Licitante for notificada da aceitação de sua proposta pela Entidade de 
Licitação durante o período de validade da mesma, e:  

a) deixar de assinar o Contrato de acordo com o Edital;  

b) deixar de fornecer a Garantia de Execução Contratual, de acordo com o Edital.  

Esta garantia permanecerá em vigor até 30 (trinta) dias após o prazo de vigência 

da proposta mencionado no Edital, podendo ser solicitada a prorrogação por 
meio de comunicação da Entidade de Licitação à Licitante, que deverá obter a 
concordância do Banco.  
 

____(Data,)____  

 
___(Assinatura do Banco)___ 

 
_____(Testemunhas)_____  

 
____(Chancela)____ 
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ANEXO VIII 

 

DECRETO N.º 167/02, DE 21 DE AGOSTO DE 2002 
 
ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, no uso de suas atribuições legais, e 
 
- Considerando que o artigo 115 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atribui 
aos órgãos da Administração, a faculdade de expedir normas relativas aos 
procedimentos operacionais a serem observadas na realização das licitações, no 
âmbito de sua competência, e 
 
- Considerando , mais, que a mencionada Lei nº 8.666/93, ao se referir às 
penalidades a que se sujeitam os participantes de licitações, o faz genericamente, 
sendo, portanto, necessário o estabelecimento de parâmetro para a aplicação de 
sanções administrativas;  
 

D E C R E T A : 
 
Art. 1º - A aplicação da multa de infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 
da Lei nº 8.666/93, no âmbito do Município de Caraguatatuba obedecerá o 
disposto neste Decreto. 
 
Art. 2º -  A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração Municipal caracteriza o descumprimento total da Obrigação 
assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades: 
I-    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ou  
II-   pagamento correspondente 'a diferença de preço decorrente de nova licitação 
para o mesmo fim. 
 
Art. 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem 
prejuízo do disposto no §1º do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à 
multa de mora de 2% (dois por cento ) ao mês, fracionada em 0,0033 por dia de 

atraso da obrigação não cumprida. 
 
Art. 4º  - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão 
ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades: 
I- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida; ou 
II- retenção da caução prestada, se for o caso. 
 
Art. 5º  - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado no 
contrato administrativo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da intimação. 
 
Parágrafo Único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado 
ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 4º deste decreto, considerando-
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se a mora  nesta hipótese a partir do primeiro dia útil seguinte ao término dos 
prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente; 
 
Art. 6º  - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega 
de material somente será apreciado se efetuado dentro dos  prazos  fixados no 
contrato no contrato ou instrumento equivalente. 
 
Art. 7º   - As multas referidas neste Decreto deverão não impedem na aplicação 
de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 
 
Art. 8º  - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos     os 
procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 
Art. .9º   - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 15/97, de 15 de janeiro de 
1997. 
Caraguatatuba, 21 de agosto de 2002. 
 
 

ANTONIO CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO IX 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 
 
CONTRATANTE: Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - 
FUNDACC 
CONTRATADA: ______________ 
CONTRATO N° ----/2019  PROCESSO INTERNO Nº 064/2019 

OBJETO: Contratação de execução de serviços de limpeza e conservação predial 
nas unidades da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - 
FUNDACC em conformidade com as especificações e condições contidas no 
Anexo II deste Edital – Termo de Referência. 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo 

acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. 
 
Caraguatatuba, __/__/2019 
 
 
Nome e Cargo: Silmara Selma Mattiazzo Bolognini, presidente 
E-mail institucional: _________________________ 
   
Assinatura: __________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
Nome e Cargo: __________________, ____________ 
E-mail institucional: _________________________ 
 
Assinatura: ___________________________________________________ 

 
 
 

 


