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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, 

PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITIRAPUÃ, CONFORME RELACIONADO 

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.  

 

 

ABERTURA DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 09H:00MIN. 

 

 

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta, 

nesta municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO 

GLOBAL - Processo nº 0284/2014, objetivando o Registro de Preços do produto relacionado no Objeto de 

Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública 

de processamento do Pregão, onde após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 

do certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000, Itirapuã/SP, 

iniciando-se às 09h:00min. do dia 14 de Fevereiro de 2014 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio. 

 

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

 

São partes que integram este edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital estivessem, 

exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo: 

 

A) Anexo I – Termo de referência / Projeto Básico; 

B) Anexo II – Modelo de Atestado de Vistoria; 

C) Anexo III - Modelo de Proposta; 

D) Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 

E) Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre Plenamente os 

Requisitos de Habilitação; 

F) Anexo VI – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição; 

G) Anexo VII – Declaração de Identificação para ME e EPP; 

H) Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades Educacionais Municipais, pertencentes á Secretaria de 

Educação de Itirapuã, conforme previsto no Anexo I, observadas as especificações e quantidades ali 

estabelecidas. 
 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1. Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 01 e 

n° 02, com a seguinte inscrição: 

À 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA LICITANTE 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 

ENVELOPE - 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA LICITANTE 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A empresa licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 

 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá SER APRESENTADA FORA 

DOS ENVELOPES, no original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou por servidor público ou, 

ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. Aqueles que pretenderem a autenticação de documentos 

por este órgão municipal deverão apresentá-los até às 12hs do dia anterior ao certame ao setor competente para 

autenticação, tendo em vista o não embaraço e o bom desenvolvimento dos processos licitatórios. 

 

3.2.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 

3.2.2. Para o credenciamento, em se tratando de um dos proprietários da empresa, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 

 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos de 

Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital. 

 

 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso se enquadre, de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo VI. 

 

3.2.3. Em se tratando de representante da empresa, deverá apresentar: 

 

 Instrumento público ou particular de procuração, este com o firmado outorgante reconhecida em 

cartório, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em 

especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública;  

 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos de 

Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV e deste Edital. 
 

 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso se enquadre, de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo VI. 

 

3.2.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto. 
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3.2.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

 

3.2.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na perda do direito de oferecer 

lance, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante fazer-

se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, deverão 

apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes Nº 01 - PROPOSTA e Nº 

02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão ser protocolados na recepção da Prefeitura de Itirapuã/SP, até as 

09h:00min do dia 14 de Fevereiro de 2014. 

 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 

nenhuma licitante retardatária. 

 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 

instrumento próprio, e documento de identificação com foto, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1. O envelope proposta deverá conter além do Atestado de Vistoria, segundo modelo presente no Anexo II, os 

seguintes elementos:  

 

a) Razão social, endereço, CNPJ; 

 

b) Número do processo e do Pregão para Registro de Preços; 

 

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações deste Edital; 

 

d) Os preços ofertados deverão abranger todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro 

específico dos serviços prestados para a garantia de pessoas e bens e demais custos inerentes ao atendimento das 

condições dispostas na Minuta do Contrato, sendo certo que qualquer divergência relativa à correta indicação de 

sua composição é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, que arcará com os respectivos ônus; 

 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo 120 (cento e vinte) dias; 

 

f) Somente serão aceitas as propostas que abranjam a totalidade dos serviços e elaboradas em 

conformidade com este Edital, com prazo de execução a contar da “Ordem de Serviços”.  

  

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, será classificada para fase de lances 

a oferta de percentual mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superior àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras 

das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances percentuais, verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os valores oferecidos em suas propostas escritas. 

 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para determinação da 

ordem de oferta dos lances. 

 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a 

ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos para apresentar nova proposta. 

 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais). 

 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando se a proponente desistente às penalidades 

constantes no item 13 deste edital. 

 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da 

licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido 

o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor valor apresentado, o 

pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados 

em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de valores propostos e aceitáveis. Será declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor lance, tendo como base a quantidade estimada dos materiais, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado. 

 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 

 Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
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 Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do anexo 

I; 

 

 Contiverem opções de valores alternativos ou que apresentarem valores manifestamente inexeqüíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei 

Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens deste edital. 

 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 

pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à 

proposta de menor valor. 

 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, 

até então, de menor valor, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor valor, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 

item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 

6.17.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o sorteio 

entre os licitantes. 

 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 

das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 

acerca do objeto ser esclarecida previamente junto ao setor de Licitações deste Município, conforme subitem 

14.1 deste edital. 

 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 

trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

6.22. Durante a sessão de lances não será permitido o uso de telefones celulares no recinto e também não 

haverá liberação para consulta dos representantes dos licitantes às suas empresas. O credenciado deverá 

ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os seus itens, a fim de que a empresa 

se faça representar, legitimamente, em eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a 
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interrupção da sessão para contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, 

ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro. 

 

6.23. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

6.24. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em qualquer 

dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, 

que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do 

certame. 

 

6.25. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial; 

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 

documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 

 

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

 

7.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 7.1 não precisarão constar do Envelope 

"Documentos de Habilitação", pois os mesmos deverão ser apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

 

7.2. REGULARIDADE FISCAL  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Certidões de regularidade de débito com a Fazenda do Município e Fazenda Estadual em nome da licitante ou 

outra prova equivalente, na forma da lei; nas hipóteses em que os Municípios emitam as certidões de cadastro 

mobiliário e imobiliário separadamente, a licitante deverá apresentar ambas as certidões para atendimento deste 

item. 

 

d) Certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e para com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

e) Certidões de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda 

Nacional. 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.”  
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7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata e ainda Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não inferior a 30 (trinta) dias. 

  

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 

objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; 

 

b) A empresa deverá apresentar declaração em Papel Timbrado declarando expressamente que cumpre as 

Normas Regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho especificamente a PPRA – NR 9; PCSMSO – 

NR7; CIPA – NR5; SESMT – NR4 e NR18; 

 

c) Declaração formal de Disponibilidade de Equipamentos, materiais, Aparelhamento e do Pessoal Técnico 

Especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação; 

 

d) Comprovante da visita técnica do(s) local(s) da execução dos serviços, conforme modelo presente no Anexo 

II deste Edital. 

 

7.5. VISITA TÉCNICA  

 

7.5.1. Deverá ser realizada visita técnica aos locais determinado no Anexo I (Memorial Descritivo), a qual visa 

dar ao licitante conhecimento dos serviços, sua localização e particularidades, em data a ser agendada 

antecipadamente nas Escolas especificadas no Anexo mencionado.  

 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor lance será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as 

ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 

proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a 

falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte 

da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Tendo a licitante manifestada motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá 

o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as 

demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 

(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do 

processo. 

 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
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9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 

devendo,neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, 

sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS 

 

10.1. O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato, podendo 

ser prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 57, II da Lei n. 8.666/96 

e alterações posteriores. 

 

11.  DA ENTREGA E ACEITAÇÃO OBJETO LICITADO 

 

11.1. O objeto desta licitação far-se-á mediante AUTORIZAÇÕES para ORDENS DE INÍCIO DE SERVIÇOS 

emitidas pelo Órgão Gestor do objeto desta licitação, que discriminará quais serviços deverão ser realizados, 

bem como eventuais determinações pertinentes aos mesmos.  

11.2. O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria de Educação e será executado rigorosamente 

de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

12.1. Fornecer os produtos especificados no Termo de Referência e na proposta, de acordo com o pedido 

solicitado pela Prefeitura; 

 

12.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto 

deste termo serão de exclusiva responsabilidade da Contratada. 

 

13. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada ou através de 

boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente à execução e 

entrega do objeto. 

 

13.2. A despesa decorrente do presente processo será atendida através das seguintes dotações orçamentárias: 

 

 02.01.01 – Gabinete do Prefeito, Funcional Programática – 041210002.2002 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 003;  

 02.01.04 – Departamento de Assistência Social, Funcional programática – 041220066.2010 - 

3.3.90.30 – Material de Consumo - Ficha 021; 

 02.02.01 – Departamento de Administração, Funcional Programática – 041220003.2005 - 3.3.90.30 

– Material de consumo - Ficha 050; 

 02.03.01 – Ensino Pré Escolar - Funcional Programática – 123650020.2015 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 070; 

 02.03.02 – Ensino Fundamental - Funcional Programática – 123610014.2016 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 077; 

 02.03.04 – Ensino Fundamental Convênios - Funcional Programática – 123610041.2018 - 3.3.90.30 

– Material de consumo - Ficha 084;  
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 02.03.04 – Ensino Fundamental Convênios - Funcional Programática – 123610041.2018 - 3.3.90.30 

– Material de consumo Ficha 086;  

 02.03.04 – Ensino Médio - Funcional Programática – 123620018.2023 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 088;  

 02.03.05 – Ensino Superior - Funcional Programática – 123640019.2025 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 090; 

 02.04.01 – Secretária de Saúde - Funcional Programática – 103010011.2037 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 094; 

 02.05.02 – Serviços Urbanos - Funcional Programática – 154520026.2028 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 117 

 02.05.03 – Serviços Rurais - Funcional Programática – 267820030.2031- 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 126;  

 02.05.04 – Limpeza Pública - Funcional Programática – 154520027.2029 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 134;  

 02.06.01 – Fundo Municipal de Saúde Próprio - Funcional Programática – 103020012.2023 - 

3.3.90.30 – Material de consumo - Ficha 147;  

 02.08.04 – Fundo de Assistência Social – Recursos Próprios - Funcional Programática – 

082440009.2011 - 3.3.90.30 – Material de consumo - Ficha 194. 

14. VALOR MÁXIMO 

 

14.1. Fica estabelecido o valor máximo para esta licitação de R$ 454.800,00 (Quatrocentos e cinquenta e quatro 

mil e oitocentos reais). 

 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item vencido pela licitante por 

inexecução total do ajuste ou proporcionalmente sobre a parte inadimplida; 

 

c) Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na entrega do material; 

 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo de dois anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei. 

 

15.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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15.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

16.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos por escrito, providências ou impugnar o presente edital. 

 

16.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por escrito. 

 

16.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

16.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 

execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a 

pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação vigente. 

 

16.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer a todo procedimento licitatório, incorrerá em 

pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 
17. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

17.1. Homologada a licitação, será formalizada o Contrato Administrativo, com o fornecedor primeiro 

classificado, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

 

17.2. O fornecedor será convocado formalmente, sendo devidamente informado sobre o local, data e hora para a 

reunião e assinatura do Contrato. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito. 

 

17.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o 

Contrato, no prazo de 5 dias úteis, contados da data da convocação, sem prejuízo das punições previstas neste 

edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal de Itirapuã registrará o licitante que aceitar manter o preço do 

primeiro classificado na licitação, mantida a ordem de classificação. 

 

17.4. Publicada na imprensa oficial o Contrato terá efeito de compromisso de fornecimento, e terá validade de 12 

(doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

18.1. Não será permitida a participação de empresas em forma de consórcio. 

 

18.2. Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação, bem como, dar em garantia ou vincular de 

qualquer forma, total ou parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e 

expressa autorização da Prefeitura Municipal. 

 

18.3. Não serão aceitos pela Comissão quaisquer substituições aos documentos exigidos sob o título de 

“protocolo”. 

 

18.4. Não serão aceitos pela Comissão quaisquer substituições aos documentos exigidos sob o título de 

“protocolo”. 

 

19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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19.1. As aquisições e/ou contratações poderão sofrer acréscimos/reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) 

dos quantitativos registrados no Contrato. 

 

19.2. Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos 

respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.  

 

20. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

20.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 

8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

20.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

 

20.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o 

novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura 

Municipal de Itirapuã para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itirapuã, setor de Licitações, sito Dozito Malvar 

Ribas, 5000, ou pelo telefone (16) 3146-6700, no horário compreendido entre as 08horas às 11h30min e das 

13h30min às 16h00min, com antecedência mínima de 03(três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

 

21.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à 

disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

 

21.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame 

na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 

expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 

21.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

 

21.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor público municipal ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 

(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

 

21.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

 

21.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

21.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

21.9. Fica eleito o Foro da Patrocínio Paulista, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
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Itirapuã/SP, 29 de Janeiro de 2014. 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, 

PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E 

SEUS ANEXOS.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, visando à 

obtenção de adequadas condições de salubridade, limpeza e higiene, com disponibilização de serviços 

especializados, devidamente uniformizada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, para 

execução de serviços nas Unidades Educacionais Municipais pertencentes ao âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

3.  ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES 

 

3.1 ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1.1. ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 

A Limpeza Técnica é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de energias químicas, mecânica 

ou térmica, num determinado período de tempo, consistindo de limpeza de todas as superfícies fixas verticais e 

horizontais, equipamentos permanentes, o que inclui pisos, paredes/divisórias, janelas, mobiliários, 

equipamentos, instalações sanitárias, grades de aparelhos de ar condicionado e/ou exaustor, e vidros, consiste na 

realização dos seguintes serviços:  

 

- Limpeza e conservação;  

- Desinfecção  

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS 

 

3.3. Áreas administrativas (AA): são todas as áreas onde são desenvolvidas atividades, compostas de pessoas, 

equipamentos, mobiliários, etc. 

3.4. Áreas Comuns – (AC): são áreas de circulação comum dentro dos edifícios, desocupadas e/ou livres de 

mobiliários e equipamentos.  

3.5. Áreas externas – (AE): são áreas de circulação comum nas partes externas tipo jardins, estacionamentos, 

desocupadas/desobstruídas.  

 

4. TIPOS DE LIMPEZA 

 

4.1. Conceito: Limpeza consiste na remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas utilizando-se 

meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura), e ou químicos (solução detergente desincrostantes ou 

enzimáticos). O emprego associado de todas estas formas de energia aumenta a eficiência de limpeza.  

4.2. Limpeza concorrente: é o processo de limpeza diária de todas as áreas da Unidade, objetivando a 

manutenção do asseio, abastecimento e reposição dos materiais de consumo diário (sabonete líquido, papel 
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higiênico, papel toalha interfolhada, ressaltando que tais materiais são de responsabilidade da contratante). 

Coleta de resíduos de acordo com a sua classificação e higienização molhada dos banheiros, proporcionando 

ambiente limpo e agradável.  

4.3. Limpeza terminal: é o procedimento de limpeza e/ou desinfecção de toda a área da unidade, objetivando a 

redução da sujidade e, consequentemente da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação 

ambiental. É realizado periodicamente de acordo com a criticidade das áreas (crítica, semicrítica e não crítica), 

com data, dia da semana e horário pré-estabelecido em cronograma mensal. Inclui todas as superfícies e 

mobiliários. Áreas críticas: refeitórios, banheiros; áreas semi-críticas: salas de aula, secretaria, sala dos 

professores; áreas não críticas: demais áreas das unidades.  

 

5. MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

 

5.1. Limpeza úmida: Consiste em passar pano ou esponja umedecidos em solução detergente ou desinfetante, 

enxaguando, em seguida, com pano umedecido em água limpa. Esse procedimento é indicado para a limpeza de 

paredes/divisórias, mobiliários e equipamentos de grande porte. No caso de pisos, a limpeza úmida pode ser 

realizada pelo sistema de mopp. É importante ressaltar que a limpeza úmida utilizando-se "mopps" é considerada 

mais adequada e higiênica do que rodos e panos de piso; todavia eles são limitados para a remoção de sujidade 

muito aderida. Na limpeza terminal é necessária a utilização de métodos mais eficientes para a remoção de 

sujidades como a mecanizada.  

 

5.2. Limpeza molhada: Consiste da limpeza de pisos, outras superfícies fixas e mobiliários, por meio de 

esfregação e de enxágüe com água abundante, sendo utilizada principalmente na Limpeza Terminal. Na 

realização da limpeza molhada em pisos, recomenda-se a utilização de máquinas automáticas que lavam, 

enxáguam e aspiram ao mesmo tempo, principalmente em áreas que não possuem ralos;  

5.3. Limpeza seca: Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização de vassoura (varreduras 

seca) e/ou aspirador.  

6. PRODUTOS UTILIZADOS:  

 

6.1. Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir micro organismos na forma vegetativa, em artigos 

ou superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo. O mais utilizado é 

álcool etílico saneante, por possuir maior atividade germicida, menor custo e toxidade. Para a desinfecção de 

artigos e superfícies recomenda-se a concentração de 77% volume/volume, que corresponde a 70% em peso. O 

uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos é contra indicado, pois pode danificá-los.  

 

6.2. Detergentes Neutros: não iônico ou aniônico, liquido concentrado para limpeza de pisos, paredes com PH 

entre 6,5 a 7,5. São substâncias tensoativas, solúveis em água que possuem como finalidade a limpeza através da 

redução superficial da água, facilitando sua penetração na superfície, dispersando e emulsificando a sujeira.  

6.3. - Solução Desodorizante - Detergente biodegradável com aroma floral para uso em banheiros.  

6.4. Polímeros Acrílicos para tratamento de piso: processo que consiste em aplicar sobre o piso previamente 

lavado e seco, ceras com polímeros acrílicos sintéticos. Produtos a serem utilizados:  

 

 Base seladora  

 Detergente removedor - com isenção de solvente de petróleo  

 Polímero de acabamento - brilho molhado ultra speed base polímero acrílico sintéticos ANTI 

DERRAPANTE.  
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6.5. Considerações sobre produtos de limpeza de superfícies fixas: A utilização de produtos, utensílios e 

equipamentos para a limpeza e desinfecção devem atender as determinações da Legislação vigente. Na seleção 

de produtos de limpezas de superfícies deverão ser considerados:  

Quanto às superfícies e ambiente:  

 

 Natureza de superfície a ser limpa ou desinfetada;  

 Tipo e grau de sujidade;  

 Qualidade de água;  

 Método de limpeza;  

 Segurança na manipulação e uso.  

 

Quanto ao tipo de germicida:  

 

 Tipo de agente químico e concentração;  

 Tempo de contato para ação  

 Influência da luz, temperatura e PH  

 Interação com íons;  

 Toxicidade;  

 Inativação ou não em presença de matéria orgânica;  

 Estabilidade;  

 Prazo de validade para uso;  

 Condições para uso seguro;  

 Necessidade de retirar resíduos após a utilização.  

 

7. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

7.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a 

realização de determinadas tarefas com riscos biológicos físicos e químicos. É composto de: óculos, luvas de 

borracha de cano longo (utilizar luva de borracha de cor amarela para a limpeza de vasos sanitários e as de cor 

verde para limpeza de pias, lavatórios, paredes e pisos), botas de borracha, capa de chuva.  

 

7.2. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) - tem por finalidade a proteção coletiva durante a realização de 

determinadas tarefas. É composto de: placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros.  

7.3. Equipamentos do Operador de Balancim (quando necessário) - tem por finalidade a proteção individual 

do funcionário durante a realização de tarefas que necessitam o uso do balancim, sendo obrigatório os seguintes 

itens: andaimes; intertrava queda; cadeira; ventosas; luvas apropriadas; botas e sinalizações (fitas zebradas, 

cones e outros).  

 

8. PADRONIZAÇÃO DOS CARROS FUNCIONAIS DE SERVIÇO 

 

Destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis à limpeza e conservação de todas as 

áreas, deverão estar limpos, organizados e abastecidos diariamente antes de iniciar as atividades.  

 

8.1. Descrição dos Componentes do Carro Funcional de Limpeza  

 

 Sacos para lixo descartáveis nas cores preto (para resíduos comuns e transparentes para resíduos 

recicláveis);  
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 Papel higiênico;  

 Sabonete líquido em refil de 800ml;  

 Papel toalha (interfolhas);  

 Um Frasco de solução desodorizante;  

 Álcool 70% saneante com borrificador, identificado;  

 Um Frasco de detergente neutro com borrifador, identificado;  

 Luvas domésticas de borracha áspera anti-derrapante, cores amarela e verde;  

 Fibras de limpeza - branca e verde;  

 Panos (flanela) para limpeza do mobiliário; diferenciado por cores (2 cores) 6 de cada;  

 Um Cabeleira mopp pó;  

 Um Cabeleira mopp úmido;  

 Balde pequeno (2 de cores diferentes); limpeza de mobília  

 Balde pequeno (2 de cores diferentes); limpeza dos banheiros;  

 Balde espremedor para mopp água/cabo de alumínio;  

 Suporte para mopp pó e água (2 cores diferentes);  

 Rodo com cabo de alumínio;  

 Vassoura com cabo de alumínio e ou plástico (cerdas de nylon)  

 Pá de lixo com cabo plástico;  

 Escova lavatina (cerda de nylon e cabo plástico);  

 Escova de limpeza (cerda de nylon e cabo plástico);  

 Placa de advertência - escrita em português;  

 Jarro de água auxiliar;  

 Panos de piso diferenciado para banheiro;  

 Recipiente para acondicionamento de material sujo como as flanelas e buchas. É proibido o uso de 

recipientes improvisados  

 Luvas de látex descartáveis  

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A Contratada deverá fornecer os serviços de limpeza, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos 

em quantidades suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza e obriga-se a:  

 

9.1. Quanto à prestação dos serviços  

 

9.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;  

9.1.2. Selecionar e preparar tecnicamente os funcionários que irão prestar os serviços;  

9.1.3. Manter todos os funcionários devidamente uniformizados. É obrigatória á identificação através de crachás, 

no ato do início do trabalho, com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual 

EPI’s. Não será autorizada a permanência de funcionários sem identificação funcional, identificado como crachá;  

9.1.4. Manter os funcionários uniformizados da seguinte maneira:  

 

 Calça / Camisa brim  

 Jaleco manga curta  
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 Sapato de couro (calçado de segurança), com sola antiderrapante  

 Agasalho de inverno com logotipo da Contratada  

 Meias  

 Gorro de tela  

 Bota cano curto (lavação das áreas)  

 

9.1.5. É interessante que as vacinas estejam em dia, tendo em vista que trata-se de ambiente escolar, por onde 

passam milhares de crianças diariamente;  

 

9.1.6. Fornecer todos os equipamentos de segurança, materiais de higiene aos seus empregados no exercício de 

suas funções, bem como os equipamentos para os operadores de balancim e andaimes (quando necessário);  

 

9.1.7. Manter (no mínimo) um profissional como supervisor, realizando fiscalização periódica semanal, capaz 

de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, responsabilizando-se pelo cumprimento, por 

parte de seus funcionários, das normas disciplinares determinadas pela Contratante, tendo a obrigação de 

reportar-se, quando houver necessidade, ao servidor que acompanha a execução do Contrato, de acordo com o 

Decreto nº 01/2009 e tomar as providências pertinentes;  

 

9.1.8. O supervisor deverá realizar treinamento admissional, dar exercício a seus funcionários somente após 

treinamento técnico de limpeza com avaliação do conteúdo programático efetuado por responsável técnico da 

contratante abrangendo fundamentos de higiene, noções de infecção, coleta de resíduos e prevenção de 

incêndios, uso correto de EPI’s, comportamento, postura, normas e deveres, rotina de trabalho a ser executada, 

princípios básicos de limpeza etc...;  

 

9.1.9. Exercer efetivo controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;  

 

9.1.10. Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato conforme 

exigência legal; 

 

9.1.11. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 

notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente, sendo vedado o remanejamento do 

aludido funcionário para outras áreas, prédios e anexos, sendo, o fato comunicado imediatamente à Contratante;  

 

9.1.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários 

acidentados ou com mal súbito;  

 

9.1.13. Manter funcionário fixo na área de atuação, bem como manter todos os funcionários treinados e 

orientados quando em substituição por licença médica folga ou falta;  

 

9.1.14. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de 

segurança e medicina do trabalho;  

 

9.1.15. Caberá à Contratada a responsabilidade por roubos, furtos, danos em equipamentos, materiais, e 

desconexão em eletro-eletrônicos, e quaisquer outros prejuízos causados por seus funcionários à Contratante, 

bem como a terceiros, em função deste contrato.  

 

9.1.16 Responder ao Contratante com reposição e ou ressarcimento do prejuízo constatado imediato pelos danos 

e avarias causados por seus funcionários e preposto ao patrimônio da Administração, decorrentes de sua culpa e 

dolo no exercício de suas atividades;  

 

9.1.17. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada 

aperfeiçoar a gestão de seus recursos - quer humanos, de equipamentos ou materiais - com vistas à qualidade dos 

serviços à satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A 
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Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, às 

disposições legais que interfiram em sua execução.  

 

10 - FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 

Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, 

podendo para isso:  

 

10.2. Acompanhar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro 

de função profissional;  

 

10.3. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário, material ou equipamento, cujo 

uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não 

atendam ao bom desempenho dos serviços;  

 

10.4. Executar mensalmente a medição dos serviços pela área mensal contratual, descontando-se do valor 

devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à Contratada, sem 

prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 

 

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

11.1. ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS 

 

Características: Consideram-se como áreas internas - pisos frios - aquelas constituídas/revestidas de paviflex, 

mármore, cerâmica, marmorite, madeira, inclusive os sanitários.  

 

11.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência: 

 

11.3. DIÁRIA  

 

 Limpar/lavar espelhos, bacias, assentos, pias, torneiras e pisos dos sanitários com saneante 

domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o 

horário previsto de uso;  

 Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os sacos plásticos, de acordo com a Legislação 

vigente em locais indicados pela Contratante;  

 Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem 

como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos e eletrônicos, dos extintores de incêndio etc.; 

 Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local 

indicado pela Contratante;  

 Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;  

 Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares;  

 Limpar/remover o pó de capachos e tapetes;  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  

 

11.4. SEMANAL  

 

 Limpar/lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em 

adequadas condições de higienização, durante todo o horário previsto de uso; 

 Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  

 Limpar divisórias, portas, canaletas, barras e batentes com produto adequado;  
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 Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado;  

 Limpar as forrações de couro, tecido ou plástico em assentos e poltronas com produto adequado;  

 Limpar / polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc., com 

produto adequado;  

 Limpar telefones com produto adequado;  

 Encerar / lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares; 

 Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral;  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  

 

11.5. MENSAL  

 

 Limpar / remover manchas de forros, paredes e rodapés;  

 Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados;  

 Limpar os vidros e as janelas.  

 Limpar todos os ventiladores existentes  

 Limpar todos os ventiladores de pé e parede, por fora;  

 Limpar todas as luminárias e lustres por dentro e por fora.  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

11.6. ÁREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES – CORREDOR/ESCADAS  

 

Características: consideram-se como áreas internas com espaços livres, corredores, escadas, revestidos ou não 

com piso frio, de madeira ou emborrachado.  

 

11.6.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:  

 

11.6.2. DIÁRIA  

 

11.6.3. Limpar mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso, 

varrendo pisos, removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado 

pela Contratante; 

 

11.7. ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS 

EDIFICAÇÕES  

 

11.7.1. Características: consideram-se áreas externas – pisos pavimentados adjacentes / contíguos às 

edificações aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, 

escadas etc.  

 

11.8. HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

11.8.1. Os serviços deverão ser iniciados às 07h00min horas e concluídos até às 17h00min horas, de segunda à 

sexta-feira, respeitada a Legislação Trabalhista.  

 

12. DA EQUIPE TÉCNICA  

 

12.1. A empresa contratada para a realização dos serviços acima descritos trabalhará com pessoal paramentado, 

uniformizado, identificado e com equipamentos de segurança.  

 

12.2. Competirá à Contratada a admissão do pessoal necessário ao desempenho dos serviços contratados, 

correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais exigências, das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.  
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12.3. Os funcionários contratados para a execução deverão receber orientação e treinamento constantes visando à 

otimização da realização dos serviços e dos materiais e equipamentos.  

 

12.4. Os funcionários contratados deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado aos usuários e 

contribuintes que frequentam o local, bem como cuidados com o bem público e, prestimosos no exercício de 

suas atividades.  

 

12.5. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 

de todo funcionário, cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação 

judicial, a Prefeitura Municipal de Itirapuã não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.  

 

12.6. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, aos funcionários da Contratada, a execução de 

outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.  

 

12.7. São proibidas a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas e a solicitação de gratificações e donativos de 

qualquer espécie, bem como a comercialização de qualquer tipo de mercadoria.  

 

12.8. A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, fazendo usos de equipamentos de segurança, 

quando a situação os exigir de acordo com as normas de segurança do trabalho, cuja obediência é de integral 

responsabilidade da contratada.  

 

12.9. O transporte dos funcionários será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

13. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES  

 

13.1. Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar as práticas da técnica e normas da legislação 

vigente.  

 

13.2. Os serviços serão executados em todas as superfícies, tais como: pisos, paredes/divisórias, teto, porta/visores, 

luminárias, mobiliários e demais instalações.  

 

13.3. Os profissionais de limpeza deverão estar habilitados para o uso de equipamento específico destinado aos fins a 

que se destinam.  

 

13.4. As mãos deverão ser lavadas antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas.  

 

13.5. Usar panos, luvas, baldes, mopps de cores diferenciadas e padronizadas para cada procedimento.  

 

13.6. Padronização de cores de luvas de borracha, ou seja, uma cor de luva para ser utilizada na limpeza de vasos 

sanitários e uma segunda cor de luvas de borracha para limpeza de pias, lavatórios, paredes e pisos.  

 

13.7. As luvas utilizadas para limpeza do mobiliário são de látex, descartáveis.  

 

13.8. Todos os utensílios utilizados na prestação de serviços (mopps, panos de mobília e piso, escova, baldes, etc.) 

deverão ser lavados em locais designados pela contratante após o término de cada turno de trabalho.  

 

13.9. Os materiais em tecido deverão retornar limpos e secos para uso nas áreas.  

 

13.10. A coleta de resíduos deverá ser realizada pelo menos três vezes ao dia, ou quando o conteúdo ocupar 2/3 do 

volume total. Os resíduos deverão ser transportados em carro coletor próprio, específico para o tipo de resíduo 

gerado, fechado, com tampa, lavável, com cantos arredondados, sem emendas na estrutura, seguindo toda a 

legislação vigente.  

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

21 

 

14. DA VISITA TÉCNICA 

 

14.1. A visita técnica poderá ser realizada desde a abertura da licitação até a data limite constante no preâmbulo 

do Edital, devendo ser previamente agendada com a Secretária da Educação, Sandra Regina de Almeida pelos 

telefones (16) 3146 - 1464 (16) 99746 - 1669.  

 

14.2. As visitas técnicas serão obrigatórias nas unidades abaixo relacionadas:  

 

 Escola “Iracema de Freitas Faria” – Rua Cel. Pio Avelino, 5051 

Área do Terreno: 1.500 m² 

Área Construída: 1.080 m² 

 

 Escola “Carmem Teresa” Rua do Comércio, 4952 

Área do Terreno: 625,60 m² 

Área Construída: 366,50 m² 

 

 Escola “Olívio Faleiros” – Rua Cel. Messias Rosa, 4478 

Área do Terreno: 8.397,15 m² 

Área Construída: 2.240,85 m² 

 

 Nova “Escola Creche” – Rua Galdina Dias Costa x Rua do Comércio  

Área do Terreno: 2.291,81 m² 

Área Construída: 813,78 m²(Fase Final de Construção). 

 

15. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

15.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição dos medicamentos, objeto desta 

licitação será o seguinte:  

 

 02.01.01 – Gabinete do Prefeito, Funcional Programática – 041210002.2002 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 003;  

 02.01.04 – Departamento de Assistência Social, Funcional programática – 041220066.2010 - 

3.3.90.30 – Material de Consumo - Ficha 021; 

 02.02.01 – Departamento de Administração, Funcional Programática – 041220003.2005 - 3.3.90.30 

– Material de consumo - Ficha 050; 

 02.03.01 – Ensino Pré Escolar - Funcional Programática – 123650020.2015 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 070; 

 02.03.02 – Ensino Fundamental - Funcional Programática – 123610014.2016 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 077; 

 02.03.04 – Ensino Fundamental Convênios - Funcional Programática – 123610041.2018 - 3.3.90.30 

– Material de consumo - Ficha 084;  

 02.03.04 – Ensino Fundamental Convênios - Funcional Programática – 123610041.2018 - 3.3.90.30 

– Material de consumo Ficha 086;  

 02.03.04 – Ensino Médio - Funcional Programática – 123620018.2023 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 088;  
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 02.03.05 – Ensino Superior - Funcional Programática – 123640019.2025 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 090; 

 02.04.01 – Secretária de Saúde - Funcional Programática – 103010011.2037 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 094; 

 02.05.02 – Serviços Urbanos - Funcional Programática – 154520026.2028 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 117 

 02.05.03 – Serviços Rurais - Funcional Programática – 267820030.2031- 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 126;  

 02.05.04 – Limpeza Pública - Funcional Programática – 154520027.2029 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 134;  

 02.06.01 – Fundo Municipal de Saúde Próprio - Funcional Programática – 103020012.2023 - 

3.3.90.30 – Material de consumo - Ficha 147;  

 02.08.04 – Fundo de Assistência Social – Recursos Próprios - Funcional Programática – 

082440009.2011 - 3.3.90.30 – Material de consumo - Ficha 194. 

16. PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento será efetuado em até 20 (VINTE) dias mediante apresentação da nota fiscal, devidamente 

validada pela gestora do contrato. 

 

Itirapuã – SP, 29 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

23 

 

ANEXO II 

 

NOME DA EMPRESA 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

 

A empresa......................................................., localizada na ..........Rua ............................, CNPJ 

Nº........................, representada pelo (a) Sr. (a) ..............................................., interessada em participar do 

processo licitatório do Pregão Presencial 03/14, declara que realizou vistoria nas unidades escolares descritas no 

Anexo I do referido edital, acompanhado do servidor abaixo identificado, conhecendo os ambientes onde os 

serviços serão prestados e cujas informações serão necessárias á elaboração da Proposta de Preço.  

 

Itirapuã/SP, ___ de ______________de 2014. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do (a) Representante (a) 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura da Direção Escolar / Secretária da Educação 
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ANEXO III 

 

MINUTA DA PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 

PROCESSO Nº 289/2014 

 

HORA DE ABERTURA: 09H:00MIN. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, 

PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITIRAPUÃ, CONFORME RELACIONADO 

NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

DADOS DO PROPONENTE: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

E-mail : 

 

ESPECIFICAÇÃO : 

ITEM 
 

SERVIÇO 
 

VALOR UNITÁRIO 

(MENSAL) 
 

VALOR TOTAL 

(ANUAL) 
 

 

 

 

1 

 

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de Limpeza, Asseio e 

Conservação nas Unidades Educacionais 

Municipais, pertencentes à Secretaria da 

Educação, conforme descrito em edital e 

seus anexos.  

 

  

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$.............................................. (......................................). 

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. 

 

PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL E ANEXOS 

 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: (Mínimo 120 dias) 

 

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

 

Nº DA AGÊNCIA BANCÁRIA................................ Nº DA CONTA........................ 

 

NOME/RG/CPF DO RESPONSÁVEL PARA ASSINAR CONTRATO 

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital do Convite de que trata a presente 

proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Atenciosamente, 

______________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de, C.N.P.J..) 
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ANEXO IV 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)  

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 03/2014  

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)  

 

 

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º _______________, representada pelo 

(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________ (CARGO), portador(a) do RG n.º 

______________ e CPF n.º _______________________, para representá-la perante o Município de Itirapuã/SP 

em licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2014 – P.M.I., Processo n.° 289/2014 para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, 

PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITIRAPUÃ, CONFORME RELACIONADO 

NO EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme disposto no edital em epigrafe, podendo formular lances, negociar 

preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias.  

 

 

_________________________________ 

Local e data 

Assinatura 

 

 

 

 

__________________________________ 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 

 

 

 

Obs: A referida procuração deverá estar com firma reconhecida pelo cartório. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 

(Exigida pelo art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02) 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até esta data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, no processo licitatório de 

Pregão nº 03/2014, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref.: (identificação da licitante) 

 

 

............................................................, inscrito no CNPJ n°.............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

............................................ e do CPF ................................, DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 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 (     ) 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 03/2014,____________________ (Nome da 

empresa) ”ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)______________________________, declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei complementar nº 123/2006. 

 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

                  CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2014 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ E A EMPRESA _______, CUJO OBJETO É 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 

CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, 

PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITIRAPUÃ, 

CONFORME RELACIONADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, 

CONFORME RELACIONADO NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 03/2014 – PROCESSO 03961/2014. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO DAS PARTES, DO FUNDAMENTO E OBJETO DO 

CONTRATO 

 

1.1. DAS PARTES - CONTRATANTE - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal Rui Gonçalves, doravante denominada simplesmente “PREFEITURA”, 

CNPJ/MF n.º 45.317.955/0001-05, e do outro lado, a empresa ___________________________, com sede à 

Rua/Pça/Av. ___________, n.º ___, CEP:_________, Cidade ____________/Estado_____, inscrita no 

C.NPJ/MF sob o n.º __________________, Inscrição Estadual n.º _____________, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATADA”, neste ato representada em conformidade com o Estatuto Social, de comum 

acordo resolvem firmar o presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir:  

 

1.2. DO FUNDAMENTO - Este Contrato decorre da autorização do Senhor Prefeito Municipal, adotada com 

fundamento na Lei 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.530/02 de 17/07/2002, Processos 

Administrativos nº 0289/2014 - Pregão Presencial nº 03/2014. 

 

1.3. DO OBJETO - É objeto do presente instrumento a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DE ITIRAPUÃ, conforme relacionado no edital em epígrafe e seus anexos, limitando-se às 

normas acima mencionadas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

 

2.1. DO VALOR – Pela aquisição dos produtos, efetivamente entregues e aceitos, a Prefeitura Municipal de 

Itirapuã pagará à CONTRATADA, o valor de R$ _____. 

 

2.2. DA DOTAÇÃO – As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados na Lei 

Orçamentária Anual, nas seguintes dotações orçamentárias: 
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 02.01.01 – Gabinete do Prefeito, Funcional Programática – 041210002.2002 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 003;  

 02.01.04 – Departamento de Assistência Social, Funcional programática – 041220066.2010 - 

3.3.90.30 – Material de Consumo - Ficha 021; 

 02.02.01 – Departamento de Administração, Funcional Programática – 041220003.2005 - 3.3.90.30 

– Material de consumo - Ficha 050; 

 02.03.01 – Ensino Pré Escolar - Funcional Programática – 123650020.2015 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 070; 

 02.03.02 – Ensino Fundamental - Funcional Programática – 123610014.2016 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 077; 

 02.03.04 – Ensino Fundamental Convênios - Funcional Programática – 123610041.2018 - 3.3.90.30 

– Material de consumo - Ficha 084;  

 02.03.04 – Ensino Fundamental Convênios - Funcional Programática – 123610041.2018 - 3.3.90.30 

– Material de consumo Ficha 086;  

 02.03.04 – Ensino Médio - Funcional Programática – 123620018.2023 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 088;  

 02.03.05 – Ensino Superior - Funcional Programática – 123640019.2025 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 090; 

 02.04.01 – Secretária de Saúde - Funcional Programática – 103010011.2037 - 3.3.90.30 – Material 

de consumo - Ficha 094; 

 02.05.02 – Serviços Urbanos - Funcional Programática – 154520026.2028 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 117 

 02.05.03 – Serviços Rurais - Funcional Programática – 267820030.2031- 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 126;  

 02.05.04 – Limpeza Pública - Funcional Programática – 154520027.2029 - 3.3.90.30 – Material de 

consumo - Ficha 134;  

 02.06.01 – Fundo Municipal de Saúde Próprio - Funcional Programática – 103020012.2023 - 

3.3.90.30 – Material de consumo - Ficha 147;  

 02.08.04 – Fundo de Assistência Social – Recursos Próprios - Funcional Programática – 

082440009.2011 - 3.3.90.30 – Material de consumo - Ficha 194. 

 

2.3. DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado até 20 dias subsequente a prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES 

 

Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, poderá a CONTRATANTE aplicar à 

CONTRATADA, garantindo prévia defesa, as seguintes penalidades:  

1) Advertência; 

2) Multa no valor de 1% do valor do contrato; 

3) Suspensão temporária de até 05 (cinco) anos de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal; 

4) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração enquanto perdurarem os motivos 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 Administração por prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

Pelo não cumprimento das obrigações previstas no Processo citado, pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá rescindir este Contrato, independente de qualquer interpelação Judicial ou extrajudicial e do pagamento 

de qualquer indenização. Também constituem motivos de rescisão unilateral pela CONTRATANTE; 

5.1. O não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento a paralisação ou atraso injustificado dos produtos;  

5.2. A Subcontratação total ou parcial, exceto se admite no Processo, obtida prévia autorização escrita da 

CONTRATANTE;  

5.3. O cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento constatada pela CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO 

 

1 - DA ALTERAÇÃO - Este instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, respeitadas as 

disposições legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

A CONTRATADA se obriga a:  

 

7.1. Fornecer os serviços objeto deste contrato, de acordo com as especificações constantes do Edital, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de emissão da ordem de fornecimento. 

 

7.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto 

deste Termo serão de exclusiva responsabilidade da contratada; 

 

7.3. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

 

7.4. A CONTRATADA obriga-se a substituir qualquer item que não atenda ao exigido no pedido, sem 

nenhum ônus para CONTRATANTE; 

7.5. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa qualidade dos serviços, assim como pelo 

cumprimento dos elementos constantes do processo; 
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7.6. Não será permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato; 

 

7.7. Obedecer rigorosamente à programação de entrega dos produtos. 

7.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser recusado, sem nenhum 

ônus para a CONTRATANTE.      

     

A CONTRATANTE obriga se á: 

 

7.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados; 

 

7.1.2. Atualizar monetariamente pelo IPCA, caso o pagamento não seja efetuado após a apresentação da 

fatura, a partir da data final do período de seu adimplemento até o seu devido pagamento.       

 

CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

8.1 – A gestão do contrato, por parte do município será exercida pela senhora Sandra Regina de Almeida, 

Secretária de Educação. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

      

E, por estarem justos e acordados, assinam os representantes das partes contratantes o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas 

abaixo assinadas.  

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2014. 

 

 

 

Prefeitura Municipal De Itirapuã 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Nome da Empresa: 

Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

1)___________________________                                                              2)___________________________ 


