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EDITAL DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 

Processo nº 0018/2022 
 

Processo : nº. 0018/2022 

Pregão eletrônico : nº. 001/2022 – Menor preço global 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE DA FUNDAÇÃO DO ABC. (conforme Termo de Referência ANEXO I). 

Abertura : Dia 08 de julho 2022 às 10h00. 

Local : www.gov.br/compras/pt-br 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – MENOR PREÇO GLOBAL 

 
A FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC, com sede na Avenida Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura Cabral, Santo André, 
São Paulo/SP, CEP 09060-870, inscrita no CNPJ sob nº 57.571.275/0001-00, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE DA FUNDAÇÃO DO ABC, do tipo menor 
preço global, nos termos da  nova Lei Geral de Licitações e Contratos nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e, 
subsidiariamente, pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, suas alterações posteriores e 
demais normas legais pertinentes e, ainda, pelas condições deste Edital e seus Anexos e, em conformidade com 
a autorização contida no Processo n° 0018/2022. 

 
Data da sessão: 08/07/2022 

Horário: 10h00m 

Local: Portal de Compras do Governo Federal- www.gov.br/compras/pt-br 

UASG: 928698 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a 

disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos na Sede da 
Fundação do ABC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

 
2. DO CREDENCIAMENTO 

 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 
2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio  

https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas brasileira – ICP – Brasil. 

 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 
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2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 

 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê- 

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 

 

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF) perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.gov.br/compras/pt-br. 

 

3.2. Para terem acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal obtida junto à SLTI, onde também deverão informar-se a 
respeito do seu funcionamento e regulamento recebendo instruções detalhadas para sua correta 
utilização. 

 
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou a FUABC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 
3.4. Não poderão participar deste Pregão: 

 
3.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a FUABC durante o prazo 

da sanção aplicada; 

 
3.4.2. Empresas que estejam suspensas, temporariamente, de participar de licitações ou impedidas de 

contratar com qualquer órgão da Administração Pública, nas esferas federal, estadual e municipal. 

 
3.4.3. Empresa cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão; 

3.4.4.Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.4.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
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3.4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

 
3.4.7. Empresas que tenham entre seus sócios, gerentes, diretores, funcionários ou integrantes de 

quadro técnico, membro ou servidor da FUABC, ou que tenham participado da elaboração do 
Termo de Referência, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, 
de membros ou servidores investidos em cargo de direção ou assessoramento deste Poder; 

 
3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

3.5.1.1. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que microempresa, empresa de pequeno porte. 

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

3.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 
em conformidade com as exigências editalícias; 

3.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

3.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

3.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado 
conforme especificação do Termo de Referência (Anexo I) e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 
de envio dessa documentação. 

 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 
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4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, desde 

que encaminhem o devido comprovante com a respectiva validade dos documentos, destacando que 
a FUABC não está tendo acesso ao SICAF para consultas, assegurado aos demais licitantes o direito                       de 
acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.3.1.O licitante que estiver com alguma documentação vencida junto ao SICAF deverá encaminhar, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação. 

 
4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC 
nº 123, de 2006. 

 
4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
4.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 
 

4.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1. A proposta deverá: 

 
5.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 

 
5.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento em crédito bancário, preferencialmente a agência do Banco Santander S/A, a fim de 
agilizar o pagamento. 

 

5.1.3. Informar os dados (nome, CPF e RG) do (a) representante que assinará o contrato. 

 
5.1.4. Conter a descrição clara do objeto de acordo com as informações constantes do Termo de 
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Referência, devendo ser Menor Preço Mensal/Anual. 

 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
5.3. O licitante deverá declarar em sua proposta que nos valores propostos estão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. Na falta de tal declaração, será 
considerada como aceita esta condição. 

 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
5.5. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão pública. 

 
5.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 
5.6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 
5.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

 
5.7.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar 
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

 
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

6.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
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6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

 
6.4. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
6.5. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

6.6.1.O lance deverá ser ofertado pelo Menor Preço Anual. 

 
6.7. As propostas serão consideradas, para efeito de julgamento, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, 

considerando apenas duas casas decimais, excluindo as últimas duas, ainda que tenham sido 
apresentadas, não desclassificando as licitantes que o fizerem. 

 
6.8. O menor preço ofertado em reais pelo licitante vencedor, será aquele praticado durante toda a 

vigência do contrato. 

 
6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
6.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 
6.11. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

 
6.12. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

 
6.13. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 100,00. 

 
6.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 
6.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que               os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
6.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada                  automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
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do período de duração da sessão pública. 
 

6.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

6.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

 

6.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

6.20. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

6.20.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 

6.21. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

6.22. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

6.23. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

6.24. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro 
horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
6.25. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 
 

6.26. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

6.27. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

6.28. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
6.29. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
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oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.30. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

6.31. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 

6.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

 

7. DA NEGOCIAÇÃO 

 
7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o menor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

7.1.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 

7.2. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 
8.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme definido neste Edital e em seus 

Anexos. 

 
8.2. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 

 
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

 
8.3.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
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vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada                    em ata. 

 
8.6. A licitante que abandonar o certame deixando de enviar a documentação indicada nesta seção 

será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 
8.7. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da FUABC ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
8.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 
majoração do preço proposto. 

 
8.8.1. Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 

 
8.8.2. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas formais, 

apontadas pelo Pregoeiro e, que não afetem a segurança jurídica da contratação. 
 

8.9. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II, bem como os 
documentos complementares, no prazo de até 02h (duas horas), contado da convocação efetuada 
pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras Governamentais. 

8.9.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.9.2.O não encaminhamento da proposta, após a convocação pelo Pregoeiro, no prazo estipulado, 
caracteriza desistência, sujeitando- se à licitante a aplicação das penalidades cabíveis. 

 
8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

8.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e hórario para a sua continuidade. 
 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
9.1.1. Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF; 

 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

9.1.3.1. Consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. 
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário). 

 
9.1.3.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado. 

 
9.1.3.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.1.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio 

do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 

9.1.5. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.1.6.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

 

9.2. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 
verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 
9.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar 

documentos que supram tais imposições. 

 
9.4. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF e as certidões que estiverem vencidas 

deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços, por meio da ferramenta “Enviar 
anexo” do sistema Compras Governamentais, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada 
condição ou seja 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
9.5. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras 

Governamentais deverão ser encaminhados ao Pregoeiro da Fundação do ABC, para o endereço 
de e-mail leticia.gomes@fuabc.org.br , no prazo de 02 (dois) dias úteis imediatamente após o 
término da sessão pela(s) empresa(s) vencedora(s). 

 
9.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 
9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
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pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.8. Ressalvado o disposto no subitem 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 

a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.9. Habilitação jurídica: 

9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.9.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971. 

9.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização;  

9.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação 
respectiva. 

 
9.10. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

9.10.2. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais, créditos tributários relativos às contribuições sociais, contribuições instituídas a 
título de substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas na 
Dívida Ativa da União (DAU); 

9.10.3. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

9.10.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

9.10.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, em relação 
a todos os estabelecimentos da empresa, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da CNDT, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 9.452, 1º de maio de 1943, instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 
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9.10.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 

 
9.11. Qualificação Econômico-Financeira 

9.11.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

9.11.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

9.11.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 
2015); 

9.11.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 

9.11.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

9.11.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 
órgão fiscalizador. 

 
9.12. Qualificação Técnica 

9.12.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou/prestou ou está 
executando/prestando serviços compatíveis com o objeto do certame. 

 

9.13. Disposições Gerais da Habilitação 

 
9.13.1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
9.13.2. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e 

da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos 
casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema. 

 
9.13.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
9.13.4. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 
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9.13.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.13.6. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

 

9.13.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 

9.13.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá- los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

 

9.13.9. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.13.10. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente na ordem de classificação, e 
assim, sucessivamente, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

 
9.13.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 
10. DO RECURSO 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

i. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 
ii. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer no prazo estabelecido importará a decadência desse direito e 
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autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 
iii. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de 03(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
03(três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

 
10.3. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela Autoridade Competente. 

 
10.4. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

10.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 165 da Lei n.º 14.133/2021, fica a vista dos autos 
franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 
12.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente da FUABC. 

 
12.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 
13. DO TERMO DE CONTRATO 

 
13.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 
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para assinar o contrato, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 
13.2. Poderá ser acrescentada ao contrato qualquer vantagem apresentada pela licitante 

vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital. 

 
13.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela FUABC. 

 
13.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios 

se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 
13.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, poderá ser convocada outra licitante para assiná-lo, após negociações e verificação 
da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

 
13.6. O inicio efetivo do Contrato se dará somente após a devida informação/autorização por 

parte da FUABC. 

 
14. DO REAJUSTAMENTO 

 
14.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 
124 da Lei n.º 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

14.2. Poderá haver reajustamento de preços, desde que, solicitado expressamente pela 
CONTRATADA o qual se dará da seguinte maneira:  

 

14.2.1. Será considerado como base de reajuste do contrato o índice de reajuste do 
dissídio coletivo da categoria a contar a partir do ano de 2023. 

 
15. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
15.1. O objeto desta licitação deverá iniciar em 5 (cinco) dias corridos após assinatura do 

Contrato. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são estabelecidas no Termo de Referência e 

Termo de Contrato constante deste Edital. 

 
16.2. Compete à licitante verificar as obrigações da Contratante e da Contratada nos Anexos 

mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do objeto licitatório e, portanto, 
poderão influenciar na formação de sua Proposta de Preços. 

 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
17.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária; 
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17.2. Os pagamentos deverão ser realizados por meios de depósito e/ou transferência bancária, 

podendo as partes determinar a forma de pagamento que se enquadre em suas necessidades; 
 
17.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deverá ser efetuada do primeiro ao quinto dia útil do mês 

subsequente a prestação dos serviços, acompanhado obrigatoriamente das certidões de 
regularidade fiscal previdenciária (Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais – INSS 
Previdenciária) e do FGTS - Certificado de Regularidade de Situação (CRF), sob pena de retenção 
do pagamento; 

 
17.4. O pagamento será efetuado no dia 30 (trinta) subsequente ao mês da prestação dos 

serviços, através de Nota Fiscal, mediante comprovação e ateste do setor competente; 
 
17.5. A CONTRATADA poderá indicar, com a documentação fiscal, o número da conta corrente e 

a agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o pagamento; 
 
17.6. O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas implicará na cobrança de multa de 2% 

ao mês, bem como juros moratórios de 1% ao mês, além da atualização monetária até a data do 
efetivo pagamento; 

 
17.7. Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança 
 

17.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, mensalmente, contendo o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, da proposta e no 
próprio Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo 
aqueles de filiais ou de matriz. 

 

17.9. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais da habilitação 
quanto à situação de regularidade da empresa. 

 
17.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 

os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a 
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

 
17.11. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 124 

da Lei .º 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato 
e iniciar outro processo licitatório. 

 

17.12. Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 
17.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006. 

 
17.14. As notas fiscais que apresentarem incorreções ou rasuras serão devolvidas à licitante e seu 

vencimento será então de 05 (cinco) dias úteis após a sua nova apresentação válida. 
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17.15. O pagamento será feito mediante depósito (Banco Santander), devendo ser declarada a 

preferência da licitante CONTRATADA. 

 
17.16. Em face do disposto no artigo 121, § 2º da Lei 14.133/2021, com a redação da Lei nº. 9.032/95 

serão                                           observadas, por ocasião do pagamento, as disposições do artigo 31 da Lei 8.212 de 24 de julho 
de 1991, na sua redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo INSS, notadamente a Ordem 
de Serviços INSS/DAF n°. 209 de 20/05/99. 

 
17.17. Qualquer pagamento não isentará a licitante das responsabilidades contratuais, nem 

implicará na aceitação tácita do objeto. 

 
18. DAS SANÇÕES 

 
18.1. As penalidades serão propostas pela fiscalização da Fundação do ABC e aplicadas, se for o 

caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia. 
 

18.2. Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da empresa vencedora em 
assina-lo dentro do prazo estabelecido. 

 
18.3. Multa de 3% (três por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela 

inexecutada, podendo, a Fundação do ABC, autorizar a continuação do mesmo.  
 
18.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo. 
 
18.5. Multa de 3% (três por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, 

se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela 
FUNDAÇÃO DO ABC. 

 
18.6. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos 

estipulados em contrato. 
 
18.7. As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem 

como a das demais penalidades previstas em lei.  
 
18.8. O valor relativo as multas eventualmente aplicadas, será deduzido de pagamentos que a 

FUNDAÇÃO DO ABC efetuar, mediante a emissão de recibo. 
 
18.9. A recusa do adjudicatário em assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido 

neste instrumento, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirá a 
aplicação das seguintes sanções pela Fundação do ABC, garantido a prévia defesa: 

I - advertência; 
II - multa; 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Fundação 

do ABC: 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Fundação do ABC e suas unidades 

gerenciadas 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 o contratado ressarcir a Instituição pelos prejuízos resultantes e após 
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decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
§1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II, facultada a defesa prévia à interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
§2º. Quando for constatada a ocorrência de qualquer descumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que parcialmente, o colaborador responsável pelo atestado de prestação de serviços, 
deverá emitir parecer técnico fundamentado e encaminhá-lo à Presidência da Fundação do ABC, 
que deverá adotar as medidas pertinentes à notificação da ocorrência ao fornecedor, ao qual será 
facultada a defesa nos termos da legislação vigente 
 

18.10. Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, 
no  prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 
18.11. As penalidades de multa previstas no contrato são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente com as demais, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
inclusive aquelas previstas em outras Legislações. 

 

 
19. DOS VALORS ESTIMADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
19.1. As despesas para pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Fundação 

do ABC, através da Reserva Orçamentária nº 103. 

 
19.2. O valor global estimado para a presente licitação é de R$ 346.703,28 (trezentos e quarenta e 

seis mil, setecentos e três reais e vinte e oito) para o periodo de 12(doze) meses. 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

1 • CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM 
A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE 
DA FUNDAÇÃO DO ABC.. (Atendendo os 
requisitos mínimos descritos no Termo 
de Referência) 

R$ 28.891,94  R$ 346.703,28 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 346.703,28 

 

19.3. O preço será o apresentado na proposta vencedora incluindo todas as despesas necessárias 
à prestação dos serviços, observadas as exigências no TR (Termo de Referência). 

 

19.4. Os preços deverão ser completos abrangendo além da boa prestação dos serviços, 
abrangendo instalação e configuração, além de todo o material necessário para tanto, 
manutenções preventivas e       corretivas, tributos, despesas indiretas, lucro, encargos, enfim tudo 
mais que possa contribuir para a composição do custo final da prestação dos serviços, conforme 
exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da 
exclusão de quaisquer despesas incorridas. 
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20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 
 

20.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica, pelo e-mail 
leticia.gomes@fuabc.org.br. 

 
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail leticia.gomes@fuabc.org.br. 

 
20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame, exceto quando as alterações, inquestionavelmente, não afetarem a formulação das 
propostas. 

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

20.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
sistema eletrônico para os interessados. 

 
21. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

21.1. Fundado no art. 71, II e III da Lei nº 14.133/21, a administração se reserva o direito de 
revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, 
anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em Parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 

21.2. Em qualquer fase do desfazimento do processo licitatório ficam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

21.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Revogação ou Anulação da 
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao 
licitante/contratado. 

 

22. – DAS VISTORIAS 
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22.1. Atestados de vistoria dos locais de execução dos serviços, onde será declarado que a Proponente 
tem pleno conhecimento dos locais em que se desenvolverão os serviços, dos acessos e de todas 
as demais condições e eventuais dificuldades para execução dos serviços do objeto, devendo a 
vistoria ser realizada pelo responsável técnico da empresa; 

 

22.2. Durante a vistoria, os proponentes deverão observar todas as instalações, sanar qualquer tipo 
dúvidas quanto ao dimensionamento dos materiais, produtos, equipamentos e demais itens 
necessários para perfeita execução dos serviços; 

 

22.3. As vistorias deverão ser agendadas com antecedência, pelo telefone abaixo: no horário das 08h00 
as 17h00, de segunda a sexta feira, no telefone (11) 2666-5423 – RAMAL 616 - Sr. José Natal.  

 

22.4. No ato das vistorias serão fornecidos aos participantes do pregão os respectivos atestados, em 
impresso próprio, devidamente rubricados pelos funcionários da Fundação do ABC que 
acompanharam a vistoria, com o "DE ACORDO" do representante da Proponente que procedeu às 
vistorias.  

 

22.5. A vistoria deverá ser realizada por pessoa devidamente credenciada, por meio de documento 
emitido pela interessada, que identifique o vistoriador (a), que deverá ter capacitação técnica para 
avaliar as condições dos locais, objeto do pregão, incluindo as dificuldades e riscos.  

 

22.6. A comprovação de vistoria, através do Termo de Vistoria é facultativa, não constituindo condição 
obrigatória para participação do certame. 

 

22.7. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou de projetos 
ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão consideradas para reclamações 
futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
23.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
23.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do  interesse público. 

 
23.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas. 

 
23.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

 
23.5. O resultado do presente certame será divulgado no endereço eletrônico 

https://fuabc.org.br/publicacoes-oficiais-hp/?tipo=1-atas-e-editais e no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo. 

 

23.6. Eventuais dúvidas e esclarecimentos deverão ser remetidos à apreciação do Departamento 
de                                Licitação e Contratos através do e-mail: leticia.gomes@fuabc.org.br. 
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23.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

 
23.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as 

últimas. 

 
23.9. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência 

da FUABC, sem prejuízo do disposto no art. 55, inciso I, “a”, da Lei nº. 14.133/2021. 

 
23.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
23.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente nesta 
Fundação. 

 
23.12. Havendo divergências entre o código CATMAT e/ou a descrição do material do sistema 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS com o apresentado neste Edital, prevalecerá à última, salvo 
disposição expressa do Pregoeiro ou da Comissão Especial de Licitação. 

 
23.13. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, a FUABC se 

necessário poderá modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação da Proposta. 

 
23.14. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) e à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório e a aferição do bem ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a esclarecer dúvidas ou a fundamentar decisões. 

 
23.15. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

 
23.16. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo 

promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, na Ata 
circunstanciada da Sessão. 

 
23.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.18. Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Pregoeiro(a) com observância da legislação em 

vigor, obedecidos os preceitos da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar nº 
123/2006, suas alterações posteriores e demais normas legais pertinentes. 
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23.19. Nos casos de cisão, fusão ou incorporação da empresa contratada, afigurar-se-á possível, a 
continuidade da contratação pela empresa que suceder as obrigações estabelecidas no contrato 
firmado, se atendidos, cumulativamente: 

23.19.1. O cumprimento dos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação e; 

23.19.2. A manutenção das condições do contrato original. 

 
23.20. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca 

de                                         Santo André, Estado de São Paulo com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
23.21. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos seguintes endereços: 

1- www.gov.br/compras/pt-br/. 
2- https://fuabc.org.br/publicacoes-oficiais-hp/?tipo=1-atas-e-editais. 

 
23.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
23.22.1. Anexo I – Termo de Referência; 
23.22.2. Anexo A – Atestado de Vistoria 
23.22.3. Anexo B – Demanda dos serviços; 
23.22.4. Anexo II – Termo de Contrato. 
23.22.5. Anexo III – Termo de Responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais - 

Fornecedor. 
23.22.6. Anexo IV – Questionário de Due Diligence de Compliance de Fornecedores. 

 
 

Santo André, 07 de junho de 2022. 

 
 

DR. LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUABC 
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TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES 

DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA FUNDAÇÃO DO ABC  

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

 

1.1 Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, 

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos na Fundação do ABC, localizada na Avenida Lauro Gomes, 

2.000, Bairro: Vila Sacadura Cabral - CEP: 09060-870 – Santo André/SP, telefone: (11) 2666-5423. 

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 O presente instrumento objetiva a contratação de empresa qualificada para prestar serviços profissionais 

na área de limpeza e conservação dos bens móveis e prediais, com periodicidade diária (segunda a sábado) das 

instalações do Prédio administrativo da Fundação do ABC (Térreo e 1°andar), bem como, fornecimento pela 

Contratada, de todos os materiais necessários para a limpeza, além dos Recursos Humanos para execução dos 

serviços.  

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 A contratação de empresa na prestação de serviços de limpeza, conservação predial, considerado 

essenciais ao desenvolvimento das atividades meio e fim da Fundação do ABC. Mantendo os ambientes de trabalho 

permanentemente limpos e saudáveis, proporcionando aos colaboradores e visitantes condições mínimas de 

higiene e conforto, além da manutenção e conservação dos bens, mantendo em condições adequadas de 

utilização. 

 

4. PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

4.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir 

da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses a critério da Contratante. 

 

5. DO QUADRO DE PESSOAL E LOCAL DA VISTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 Quadro de Pessoal: 

 

QTD CARGO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

01 Líder de limpeza 44 

05 Auxiliares de limpeza 44 
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5.2 As vistorias serão realizadas no local de execução dos serviços: 

 

Prédio Administrativo da Fundação do ABC 

Localizado à Av. Lauro Gomes nº 2000, Vila Sacadura Cabral - Santo André – São Paulo - CEP 09060-870 - Térreo e 

1°andar; 

 

- TÉRREO FUABC                                                    

- 01 (um) Elevador  

- 02 (duas) Recepções 

- 07 (sete) Banheiros 

- 01 (um) Anfiteatro 

- 09 (nove) Salas 

- 01 (uma) Copa 

- 01 (um) Refeitório 

- 90 Funcionários aproximadamente 

 

- 1° ANDAR FUABC  

- 01 (um) Hall 

- 04 (quatro) Banheiros 

- 01 (uma) Copa 

- 18 (dezoito) Salas 

- 01 sala de reuniões 

- 01 (um) Jardim 

- 01 (uma) área de serviço 

- 100 Funcionários aproximadamente 

 

6- VISTORIA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO 

 

6.1 A empresa interessada deverá enviar um representante legal para vistoria técnica no local de execução, 

dirimindo assim possíveis questionamentos / dúvidas descritas neste Termo de Referência. O agendamento poderá 

ser realizado através do e-mail leticia.gomes@fuabc.org.br ou pelo telefone 2666-5423. 

O preposto deverá assinar o Atestado de Vistoria conforme ANEXO I. 

 

7- ESTIMATIVA DE PREÇO 

 

7.1 Os preços apresentados deverão ser em reais, com até duas casas decimais, expressos em algarismos e 

por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e 

quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do 

presente Termo de Referência, tais como frete, combustível, embalagens, e demais despesas concernentes à plena 

execução do objeto; 

 

8 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

8.1. Os serviços contratados deverão considerar e atender os dimensionamentos das áreas internas e externas 
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do Prédio Administrativo da Fundação do ABC, seguindo as orientações técnicas repassadas pela Coordenação.  

 

8.2 - Cronograma de Atividades:  

  

8.2.1 - DIARIAMENTE:  

  

a) Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado pela CONTRATANTE;   

b) Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, molduras das janelas, bem como dos 

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

c) Limpar/remover o pó de capachos e tapetes;  

d) Limpar/ lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com desinfetante, mantendo-os em 

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

e) Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários;   

f) Varrição de escadas e pisos, removendo os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pela CONTRATANTE;   

g) Passar pano úmido nos pisos e secar;  

h) Limpar paredes, colunas e escadas e corrimãos;  

i) Limpar o elevador com produto adequado;   

j) Limpar os balcões que estejam desocupados, com desinfetante;  

k) Limpar as mesas com tampo de fórmica, com produtos adequados;  

l) Limpar / lavar as portas de vidro e os vidros localizados nos corredores movimentados;  

m) Varrer as áreas pavimentadas, removendo os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-

os para local indicado pela CONTRATANTE;  

n) Retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local 

indicado pela CONTRATANTE, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não autorizado, 

situado na área localizada de propriedade da CONTRATANTE, observada a legislação ambiental vigente e de 

medicina e segurança do trabalho;  

o) Limpar adequadamente cinzeiros; 

p) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  

  

8.2.1.1 - Deve ser observado a utilização racional dos produtos de limpeza de modo a evitar o uso desnecessário 

de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis;  

  

8.2.1.2 - Atentar também para o caso de remoção de manchas: sempre que possível realizar os serviços de 

remoção imediatamente após a sua formação. 

 

8.2.1.3 - A limpeza dos pisos e pavimentados somente serão feitos por meio de varredura e recolhimento de 

resíduos, sendo vedada lavagem com água potável, exceto em caso que se confirme material contagioso ou 

outros que tragam danos à saúde.  

 

8.2.1.4 - Considerando a quantidade de pessoas que utilizam as instalações, os serviços descritos nos subitens 

“d” e “e” deverão ser executados no mínimo, duas vezes ao dia, durante o horário de funcionamento da FUABC, 

sendo uma vez pela manhã e outra à tarde, com intervalo mínimo de 6 horas 
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8.2.2 - SEMANALMENTE:  

  

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  

b) Remover manchas e lustrar os pisos encerados;  

c) Aspirar o pó das salas que são revestidas por carpete;  

d) Limpar / espanar os tetos;  

e) Limpar divisórias em acrílico, portas, barras e batentes com produto adequado;  

f) Lustrar todo mobiliário e portas envernizados com produto adequado;  

g) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral, com pano úmido;  

h) Limpar/lavar os azulejos dos sanitários com desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de 

higienização, durante todo o horário previsto de uso;  

i) Encerar/ lustrar os pisos de madeira, Paviflex e similares;  

j) Limpar / lavar todos os vidros de janelas, portas, pisos, armários, arquivos, divisórias de acrílico e demais 

lugares;  

k) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

l) Regar jardim e demais vasos. 

 

8.2.3 - MENSALMENTE:  

 

a) Limpar / remover manchas de forros, paredes, carpetes e rodapés;  

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

c) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência mensal.   

  

8.2.4 - Durante a visitação faz-se necessária a revisão constante nos sanitários, a fim de manter pisos, lavatórios e 

espelhos limpos e desenfestados, bem como a realização de recolhimento dos resíduos no piso, paredes e 

guarda-corpos.  

  

8.2.5 - Sempre que realizar os serviços de limpeza no piso, utilizar a indicação de segurança indicativa, como por 

exemplo “Cuidado! Piso molhado” ou similar.  

  

8.2.5 - Nunca deixar material de limpeza espalhado nos corredores.  

 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

9.1 – A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários 

para a perfeita execução dos serviços de limpeza da área envolvidas, obriga-se a: 

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

9.1.2. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenham poderes 

para resolução de possíveis ocorrência durante a sua execução; 

9.1.3. Disponibilizar empregados qualificados em quantidade necessária, portando crachá com foto recente e 

com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho; 

9.1.4. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida e de acordo com o disposto em 

Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, como calça, camisa, sapato/bota, touca e luvas 

apropriados; 
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9.1.5. Manter seus colaboradores providos dos Equipamentos de Proteção Individual-EPI ´s; 

9.1.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições 

de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte quatro) horas. Os equipamentos elétricos 

devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica, tendo em vista que a 

Fundação do ABC possui em sua rede elétrica “110v e 220v”. 

9.1.7. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspirador de 

pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transportes de lixos, escadas etc., de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE; 

9.1.8. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 

trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidades, ao preposto 

dos serviços da CONTRATANTE e tomar as devidas providências pertinentes; 

9.1.9. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

9.1.10. Exercer controle e assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 

9.1.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes, 

materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologias adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, norma e legislações; 

9.1.12. Deverá distribuir nos sanitários, papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a garantir a 

manutenção dos mesmos; 

9.1.13. Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da 

CONTRATANTE; 

9.1.14. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas dependências da 

execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da CONTRATANTE; 

9.1.15. Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não 

qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

9.1.16. Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e encargos; 

9.1.17. Quando do envio na nota Fiscal Fatura mensal, enviar cópia do recolhimento de FGTS e INSS dos 

funcionários locados na Fundação do ABC; 

9.1.18. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos seus empregados, ficando expressamente 

afastada a existência de qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE; 

9.1.19. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para reedição de consumo 

de energia elétrica, consumo de água e redução de produtos de resíduos sólidos, observadas as normas 

ambientais vigentes; 

9.1.20. A CONTRATADA é responsável pelo uso racional de energia e da água, devendo adotar medidas para 

evitar seus desperdícios. 

9.1.21. A reposição de materiais de limpeza deverá ocorrer no início do contrato, isto é, no primeiro dia de 

atividade, as demais, quinzenalmente. Devendo manter em estoque o material suficiente para execução do 

serviço por quinze dias. 

9.1.22. De acordo com a Portaria SSST no 24/94 da NR.97 (C.L.T. – Legislação Trabalhista e Previdenciária), NR.9 

PPRA e NR.6 EPI, todos os empregados da contratada deverão realizar, obrigatoriamente, exames médicos 

admissional, periódicos (semestral), de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional; 

9.1.23. É de inteira e exclusiva responsabilidade trabalhista, previdenciária, civil e fiscal, inclusive por acidentes 

do trabalho. 
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10 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

ITEM DESCRITIVO 

1 Água Sanitária  

2 Álcool gel 70°  

3 Álcool líquido 70°  

4 Balde plástico preto com capacidade 12 litros 

5 Bom ar spray 

6 Carrinho de Limpeza completo com seus acessórios mops refil, balde espremedor. 

7 Cera líquida  

8 Cloro puro 

9 Copos descartáveis 180ml para água de 1ª qualidade pacote com 100 unidades 

10 Copos descartáveis de 50ml para café de 1ª qualidade pacote com 100 unidades 

11 Desinfetante líquido  

12 Detergente líquido 5 litros 

13 Detergente líquido para lavar louça de 500ml 

14 Equipamentos: Enceradeira Industrial, Vap, Mangueira e MOP para pó 

15 Esponja de fibra com dupla face pia / louça 

16 Flanela de 1ª qualidade 

17 Lustra móveis  

18 Luvas de látex natural de 1ª qualidade amarela e verde  

19 Papel higiênico de 1º qualidade na cor Branca – rolo e interfolhado 

20 Papel toalha interfolhado branco de 1ª qualidade 

21 Pulverizador spray 

22 Removedor  

23 Rodo com 2 borrachas – 40 cm de largura e rodinho para limpeza de janelas de vidro 

24 Sabão em pedra 

25 Sabão em pó 

26 Sabonete líquido 5 litros 

27 Saco de pano para limpeza de piso. 

28 
Sacos para lixo com capacidade para 100/60/20 litros, fardo com 100 unidades cada, 

na cor azul. 

29 
Sacos para lixo com capacidade para 100/60/20 litros, fardo com 100 unidades cada, 

na cor preta. 

30 Suporte para papel higiênico (substituição imediata) 

31 Suporte para papel toalha (substituição imediata) 

32 Suporte para sabonete líquido parede (substituição imediata) 

33 Vassoura nylon e piaçava 

34 Vassourinha para sanitário nylon / piaçava 

35 Veja multiuso 500ml 

36 Esponja de fibra para limpeza  
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11 – NORMAS E REFERÊNCIAS 

 

11.1 - Todo fornecimento produtos e/ou serviços deverá observar as Normas Técnicas e Práticas vigentes (da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e institutos nacionais) em suas últimas edições publicadas. 

 

 

12 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

12.1 - A CONTRATANTE deverá: 

 

12.1.1. Destinar local para guarda dos materiais e equipamentos; 

 

12.1.2. Analisar documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários benefícios e encargos; 

12.1.3. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovados; 

12.1.4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de produto de limpeza e higiene, material ou equipamento cujo 

uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, 

que não atenda às necessidades e nível de qualidade estabelecido pela CONTRATANTE. 

12.1.5. Executar o pagamento a CONTRATADA conforme forma e prazos definidos em contrato de prestação de 

serviço entre as partes; 

12.1.6. Permitir livre acesso da equipe técnica da CONTRATADA no local de Vistoria; 

12.1.7. Acompanhar e fiscalizar toda a execução dos serviços prestados pela CONTRATADA; 

12.1.8. Ao fiscalizar através de seu preposto a execução do objeto, observando as especificações e demais 

requisitos dispostos neste termo de referência e, reserva o direito de rejeitar o serviço que, ao seu critério, não 

forem considerados aceitáveis; 

12.1.9. A CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas no código civil por danos 

que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários ou de seus prepostos na 

execução do contrato. 

 

13 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

13.1 - Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária; 

13.2 - Os pagamentos deverão ser realizados por meios de depósito e/ou transferência bancária, podendo as 

partes determinar a forma de pagamento que se enquadre em suas necessidades;  

13.3 - A emissão da Nota Fiscal/Fatura deverá ser efetuada do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente a 

prestação dos serviços, acompanhado obrigatoriamente das certidões de regularidade fiscal previdenciária 

(Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais – INSS Previdenciária) e do FGTS - Certificado de 

Regularidade de Situação (CRF), sob pena de retenção do pagamento; 

13.4 - O pagamento será efetuado no dia 30 (trinta) do mês subsequente da prestação de serviço, através de 

Nota Fiscal, mediante comprovação e liberação do setor correspondente da solicitação; 

13.5 - A CONTRATADA poderá indicar, com a documentação fiscal o número da conta corrente e a agência do 

banco a ser efetuado o depósito de pagamento, sendo preferencialmente Banco Santander S/A, a fim de agilizar 

o pagamento. 

13.6. O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas implicará na cobrança de multa de 2% ao mês, bem 
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como juros moratórios de 1% ao mês, além da atualização monetária até a data do efetivo pagamento; 

13.7. Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança; 

 

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos na Fundação do ABC, situada na Avenida Lauro Gomes, 2000 

– Santo André - SP CEP 09060 – Santo André – SP em horário comercial ou por e-mail leticia.gomes@fuabc.org.br 

ou telefone 2666.5423; 

14.2 - Constam neste Termo de Referência os Anexos:  

14.3 - (A) Atestado de Vistoria  

14.4 - (B) Demanda de serviços 
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ANEXO A 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

 

 

Declaramos que a empresa _______________________________________, CNPJ nº 

________________________________, esteve presente através de seu representante Sr(a) 

__________________________________________________,portador do documento de identidade nº 

________________________ realizando vistoria no prédio Administrativo da Fundação do ABC, onde 

deverá ser executado os serviços. 

 

Estando a mesma, ciente das obrigações, natureza e vulto dos serviços, bem como, informados a 

respeito de todas as condições locais que direta e indiretamente se relacionem com a execução dos 

trabalhos e serviços. 

 

 

____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Fundação do ABC 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante da empresa participante 
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ANEXO B 

DEMANDA DOS SERVIÇOS 

 

 

Demanda dos Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação 

 

Os índices de produtividade de limpeza das áreas da FUABC foram estabelecidos em função do tipo de área, da 

sua complexidade e da força de trabalho necessária à execução dos serviços, considerando-se, ainda, o prazo 

determinado para tal atividade e a especificidade de ocupação do Edifício Sede desta Fundação do ABC, tendo 

em vista os amplos espaços para circulação e a existência de áreas pouco utilizadas.  

 

O quantitativo da força de trabalho foi estimado em razão dessa produtividade média de referência. 

 

 
 

Notas: 

- Áreas Internas: compreendem os diversos tipos de pisos, como cerâmica, laminado de madeira e carpete e 

inclui garagens e coberturas.  

Limpeza: diária; 

- Áreas Externas: compreendem áreas não edificadas, mas integrantes do imóvel, como: passeios, rampas, 

estacionamento, circulação de veículos, jardim e acessos.  

Limpeza: diária; 

- Esquadrias Externas: compreendem painéis de vidro - face interna e externa, janelas que não necessitam de 

equipamento especial para acesso à limpeza. Limpeza: quinzenal; 

- Prazo (dias úteis): prazo para realização da limpeza das áreas em sua metragem total - os serventes destinados 

à limpeza das esquadrias e das áreas externas contribuirão para a limpeza das demais áreas; 

- Quantidade Estimada de Serventes: número estimado de empregados do CONTRATADO para a realização das 

tarefas de limpeza, considerando o tipo de área e sua periodicidade; 

- Horário de prestação do serviço: das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira; 

- Produtividade diária: cálculo médio da área de limpeza executada diariamente por servente, considerando-se o 

prazo para execução e o número de executantes do serviço; 

 

 

 

 

Flávia de Moraes 

Coordenadora da FUABC 

 

 

Tipo de áreas Metragem (m2) 

Prazo           

(Dias úteis)

Quantidade estimada 

de serventes

Produtividade díaria 

por serventes

Áreas internas 2.201,16 1 4 550,29

Áreas Externas 50 1 0,5 50

Esquadrias Externas 340 10 0,5 34

TOTAL 2591,16 5
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 

PROCESSO N.° 0018/2022 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(Proposta Comercial) 

 
Referência: Pregão, na forma eletrônica, Nº 001/2022. 

Data de Abertura: / / 2022 

  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

1 • CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM 
A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE 
DA FUNDAÇÃO DO ABC. (Atendendo os 
requisitos mínimos descritos no Termo 
de Referência) 

R$  R$  

*VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$  

(*) O preço total é o que deve ser cadastrado no sistema Comprasnet. 

 
12. Observações: 

12.1. Prazo de validade da proposta de     ( ) dias, a contar da data de sua apresentação. (No 
mínimo, 60 (sessenta) dias). 

12.2. Prazo de entrega do objeto, conforme definido no anexo I do Edital. 

13. Declaração 

13.1. Declaro expressamente estarem incluídos no preço todos os impostos, taxas, fretes, seguros, 
bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste 
pregão. 

14. Dados da empresa: 

Empresa/Razão Social: 

Endereço: 

CEP: 

CNPJ: 

Telefone: 

E-mail: 

Banco: Agência: Conta-Corrente: 

 
15. Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 

 

Nome completo: 

CPF: 

RG: 

  , de de 2022. 
 

(Nome completo do declarante (Responsável legal) – ID – CPF 
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ANEXO III  
MINUTA TERMO DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A  
FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC, E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA........., PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE DA FUNDAÇÃO DO 
ABC., NA FORMA ABAIXO: 
 

CONTRATADA: 
 
  A FUNDAÇÃO DO ABC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 57.571.275/0001-00 neste ato representado 
por seu Presidente Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº: 15.355.900-7 e do CPF nº: 080.134.348-85, doravante denominada simplesmente 
“CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa ___________________, com sede à Rua 
_______________________, nº _____, Bairro _____________, Cidade _____________, inscrita no CNPJ sob o 
n°_______________________, representada por seu representante legal, (qualificação completa), doravante 
designada “CONTRATADA”, tendo em  vista o que consta no Processo nº 0018/2022, nas condições e 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência e de acordo com a nova Lei Geral de Licitações e 
Contratos nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e, subsidiariamente, pela Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, suas alterações posteriores e demais normas legais pertinentes, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2022, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA especializada para 

prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponbilização de mão-de-
obra, saneantes domissanitparios, materiais e equipamentos para a Sede da Fundação do ABC, 
conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Contrato e seus anexos. 

1.2. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento: 

 
I – Edital de Pregão N° 001/2022; 
II - Termo de Referência; 
III - Atestado de Vistoria; 
IV - Proposta de preços, documentos de habilitação e declarações; 
V - Termo de Responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais – Fornecedor; 
VI - Questionário de Due Diligence de Compliance de Fornecedores; 
VII - Termo de ciência e notificação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O prazo de vigência inicial deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data 

da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 105, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
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3.1. O valor do presente Contrato é de: R$ . 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

1 • CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM 
A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE 
DA FUNDAÇÃO DO ABC. (Atendendo os 
requisitos mínimos descritos no Termo 
de Referência) 

R$  R$  

*VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$  
 

3.2. O preço será o apresentado na proposta vencedora incluindo todas as despesas necessárias à 
prestação dos serviços, observadas as exigências deste TR. 

3.3. Os preços deverão ser completos abrangendo além da boa prestação dos serviços, abrangendo 
instalação e configuração, além de todo o material necessário para tanto, manutenções 
preventivas e corretivas, tributos, despesas indiretas, lucro, encargos, enfim tudo mais que 
possa  contribuir  para  a  composição  do  custo  final  da  prestação  dos  serviços,  conform34e 

exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da 
exclusão de quaisquer despesas incorridas. 

 
CLAUSULA QUARTA – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. As despesas para pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Fundação do ABC, 
através da Reserva Orçamentária nº 103. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
5.1. O pagamento será efetuado no dia 30 (trinta) subsequente ao mês da prestação dos serviços, 

através de Nota Fiscal, mediante comprovação e ateste do setor competente; 
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, mensalmente, contendo o número 

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, da proposta e no próprio 
Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de 
filiais ou de matriz. 

5.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária; 
5.4. Os pagamentos deverão ser realizados por meios de depósito e/ou transferência bancária, 

podendo as partes determinar a forma de pagamento que se enquadre em suas necessidades; 
5.5. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deverá ser efetuada do primeiro ao quinto dia útil do mês 

subsequente a prestação dos serviços, acompanhado obrigatoriamente das certidões de 
regularidade fiscal previdenciária (Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais – INSS 
Previdenciária) e do FGTS - Certificado de Regularidade de Situação (CRF), sob pena de retenção 
do pagamento; 

5.6. A CONTRATADA poderá indicar, com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a 
agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o pagamento; 

5.7. O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas implicará na cobrança de multa de 2% ao 
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mês, bem como juros moratórios de 1% ao mês, além da atualização monetária até a data do 
efetivo pagamento; 

5.8. Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança; 
5.9. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais da habilitação 

quanto à situação de regularidade da empresa. 
5.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a 
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

5.11. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 124 da 
Lei n.º 14.133/2021, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o 
Contrato e iniciar outro processo licitatório. 

5.12. Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
5.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006. 

5.14. As notas fiscais que apresentarem incorreções ou rasuras serão devolvidas à licitante e seu 
vencimento será então de 05 (cinco) dias úteis após a sua nova apresentação válida. 

5.15. O pagamento será feito mediante depósito (Banco Santander), devendo ser declarada a 
preferência da licitante CONTRATADA. 

5.16. Em face do disposto no artigo 121, § 2º da Lei 14.133/2021, com a redação da Lei nº. 9.032/95 
serão observadas, por ocasião do pagamento, as disposições do artigo 31 da Lei 8.212 de 24 de 
julho de 1991, na sua redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo INSS, notadamente 
a Ordem de Serviços INSS/DAF n°. 209 de 20/05/99. 

5.17. Qualquer pagamento não isentará a licitante das responsabilidades contratuais, nem implicará 
na aceitação tácita do objeto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do 
art. 124 da Lei n.º 14.133/2021 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

6.2. Poderá haver reajustamento de preços, desde que, solicitado expressamente pela CONTRATADA o 
qual se dará da seguinte maneira:  
6.2.1. Será considerado como base de reajuste do contrato o índice de reajuste do dissídio coletivo 
da categoria a contar a partir do ano de 2023.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
7.1.    O objeto desta licitação deverá iniciar em 5 (cinco) dias corridos após assinatura do Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.1. Dos Serviços: 

8.1.1. A Gestão do Contrato e a Fiscalização do cumprimento do objeto contratado são de 
competência da Gerencia de Tecnologia da Informação, respectivamente, através de 
servidores devidamente designados pelo ordenador de despesas, nos termos do artigo 140 
da Lei 1 4 . 1 3 3 / 2 0 2 1 , o qual será o responsável por receber, conferir e atestar nota 
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fiscal/documento de cobrança.  
8.1.2. A CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 120 da Lei n.º 14.133/2021. 

 
8.2. Do Contrato: 

8.2.1. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao 
órgão de Administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se 
apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e no Contrato, sob 
pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão; 

8.2.2. Receber, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as, juntamente com as certidões 
de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em vigor, à unidade competente para 
posterior pagamento; 

8.2.3. Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua 
responsabilidade; 

8.2.4. Manter sob sua guarda cópias do contrato em vigor, inclusive dos aditivos decorrentes, e 
do respectivo Termo de Referência; 

8.2.5. Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 
Termo de Referência e no Contrato; 

8.2.6. Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas no Termo de Referência, 
devendo comunicar formalmente à empresa o descumprimento das mesmas; 

8.2.7. Encaminhar ao Setor competente, cópias dos documentos escritos que comprovem as 
comunicações/solicitações de providências, para arquivamento aos autos do processo 
correspondente; 

8.2.8. Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos, demandas e metas previamente 
estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de penalidade, se for o caso; 

8.2.9. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 
procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada 
dos serviços, ordenando à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos 
serviços, objeto deste processo, executados com erros, imperfeições ou em desacordo com 
as especificações; 

8.2.10. Acompanhar e aprovar os serviços executados, atestando o recebimento definitivo do 
objeto contratado; 

8.2.11. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei nº 13.709/2018 - as partes 
se obrigam a respeitar os termos e condições estabelecidos nos Formulários do presente 
contrato 

 
8.3. Do Gestor: 

8.3.1. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e 
solicitar à autoridade superior imediata, sempre que necessário, as medidas necessárias a 
não solução de continuidade da prestação do serviço; 

8.3.2. Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o substitua, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 

8.3.3. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 
observando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

8.3.4. Comunicar, formalmente, e em tempo hábil, irregularidades cometidas pela CONTRATADA 
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e passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a terceirizada; 
8.3.5. Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, sempre que as obrigações 

financeiras não forem liquidadas dentro do prazo estipulado no Termo de Referência, a fim 
de que aquela unidade possa planejar a obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição 
de saldos de empenho à conta de restos a pagar, se for o caso. 

 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
9. São obrigações da Contratante: 

 
a) Conceder as informações necessárias para a instalação e configuração do objeto do 
contrato, permitindo assim acesso ao local para efetivação da instalação. 
b) Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do Contrato, podendo sustar, 
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não estejam de acordo com as condições e 
exigências específicas, indicando as razões da recusa. 
c) Conferir e atestar as Notas Fiscais/ Faturas. 
d) Efetuar os pagamentos correspondentes ao objeto executado, dentro do prazo previstos 
no Termo de Referência. 
e) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços, 
podendo interromper a execução do Contrato. 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de empregado designado para 
este fim, na forma prevista no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021. 
g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e seus anexos. 
h) Notificar por escrito à Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas medidas corretivas necessárias. 
i) Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e Lei nº 14.133/2021, sempre que 
a conduta da Contratada licitante recomendar essas sansões. 
j) Destinar local para guarda dos materiais e equipamentos; 
k) Analisar documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários 
benefícios e encargos; 
l) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovados; 
m) Solicitar à CONTRATADA a substituição de produto de limpeza e higiene, material ou 
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, 
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atenda às necessidades e nível de qualidade 
estabelecido pela CONTRATANTE. 
n) Permitir livre acesso da equipe técnica da CONTRATADA no local de Vistoria; 
o) A CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas no código 
civil por danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
funcionários ou de seus prepostos na execução do contrato. 
p) Analisar e oferecer parecer por escrito dos pedidos efetuados pela CONTRATADA; 
q) Levar ao conhecimento da CONTRATADA, a realização de eventos que interfiram na rotina 
de seu funcionamento; 
r) A critério da CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer momento todos os comprovantes 
de pagamentos de todos os Encargos Trabalhistas e Previdenciários de seus colaboradores. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10. São obrigações da Contratada: 
 

10.1. À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui Anexo 
I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

10.2. zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários; 

10.3. designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades e pelos contatos 
com o CONTRATANTE; 

10.4. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 121 da Lei Federal n° 
14.133/2021; 

10.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 
preâmbulo deste termo; 

10.6. dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do contrato; 

10.7. prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente 
as reclamações sobre a execução do contrato; 

10.8. responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE 
ou a terceiros decorrentes da execução do contrato; 

10.9. prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos termos do Termo de Referência; 
bem como todas as obrigações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital de 
Licitação. 

10.10. A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou 
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste 
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 
subcontratados, caso permitida a subcontratação. 

10.11. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DAQUELAS DISPOSTAS NO ITEM 9 DO TERMO DE 
REFERÊNCIA:  

 
a) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com 
mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros 
e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste 
Termo de Contrato;  
b) Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE 
para a execução do Contrato;  
c)  Recolher e entregar na sede da CONTRATANTE todo documento necessário para a execução 
dos serviços e atividades previstos no Termo de Referência, sem qualquer ônus para a 
FUNDAÇÃO DO ABC; 
d) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução contratual; 
e) A CONTRATADA deverá nomear um Coordenador Responsável que deve permanecer à 
disposição para as consultas que se fizerem necessárias; 
f) Manter-se durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, com todas as condições de habilitação exigidas no Edital e Termo de Referência; 
g) Responsabilizar-se integralmente pelo bom andamento dos serviços, não transferindo a 
outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato; 
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h) Iniciar a prestação dos serviços 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 
i) Informar por escrito à CONTRATANTE e com prazo hábil para exercer o direito de defesa, 
sobre a ocorrência dos fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade 
do contrato a ser firmado, inclusive NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES E INTIMAÇÕES JUDICIAIS; 
j) Responder à CONTRATANTE, no prazo solicitado, as NOTIFICAÇÕES enviadas, bem como 
devolver eventuais aditivos contratuais devidamente assinados, em prazo de até 30 (trinta) 
dias, sob pena de aceitação tácita; 
k) Informar e manter atualizados os números de telefone e endereço eletrônico (e-mail), bem 
como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte da 
CONTRATANTE; 
l) Os contatos, de que trata o inciso anterior, serão sempre efetivados por escrito, sendo que 
as comunicações entre a CONTRATANTE e a empresa contratada comporão pasta própria no 
órgão gestor do contrato (CONTRATANTE); 
m) Enviar à CONTRATANTE a documentação pertinente, em caso de atualização ou alteração 
empresarial, bem como os dados de seus representantes legais; 
 

10.12. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra, dos materiais e dos equipamentos 
necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza da área envolvidas, obriga-se a: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 

b) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) 
que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrência durante a sua execução; 

c) Disponibilizar empregados qualificados em quantidade necessária, portando crachá 
com foto recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras 
de trabalho; 

d) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida e de acordo com o 
disposto em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, como calça, camisa, 
sapato/bota, touca e luvas apropriados; 

e) Manter seus colaboradores providos dos Equipamentos de Proteção Individual-EPI ´s; 
f) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte 
quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, 
de modo a evitar danos na rede elétrica, tendo em vista que a Fundação do ABC possui 
em sua rede elétrica “110v e 220v”. 

g) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais 
como: aspirador de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transportes 
de lixos, escadas etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade 
da CONTRATANTE; 

h) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, 
quando houver necessidades, ao preposto dos serviços da CONTRATANTE e tomar as 
devidas providências pertinentes; 

i) Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança 
e Medicina do Trabalho; 

j) Exercer controle e assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
k) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os saneantes, materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologias 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, norma e 
legislações; 
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l) Deverá distribuir nos sanitários, papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a 
garantir a manutenção dos mesmos; 

m) Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento da CONTRATANTE; 

n) Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da 
CONTRATANTE; 

o) Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos 
serviços; 

p) Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 
encargos; 

q) Quando do envio na nota Fiscal Fatura mensal, enviar cópia do recolhimento de FGTS 
e INSS dos funcionários locados na Fundação do ABC; 

r) A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos seus empregados, ficando 
expressamente afastada a existência de qualquer relação de emprego com a 
CONTRATANTE; 

s) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para 
reedição de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produtos de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

t) A CONTRATADA é responsável pelo uso racional de energia e da água, devendo adotar 
medidas para evitar seus desperdícios. 

u) A reposição de materiais de limpeza deverá ocorrer no início do contrato, isto é, no 
primeiro dia de atividade, as demais, quinzenalmente. Devendo manter em estoque o 
material suficiente para execução do serviço por quinze dias. 

v) De acordo com a Portaria SSST no 24/94 da NR.97 (C.L.T. – Legislação Trabalhista e 
Previdenciária), NR.9 PPRA e NR.6 EPI, todos os empregados da contratada deverão 
realizar, obrigatoriamente, exames médicos admissional, periódicos (semestral), de 
retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional; 

w) É de inteira e exclusiva responsabilidade trabalhista, previdenciária, civil e fiscal, 
inclusive por acidentes do trabalho. 

10.13. Possuir quadro de pessoal, equipamentos e materiais disponíveis, uniformes para execução dos 
serviços imediatamente após a assinatura do conrato; 

10.14. Mão-de-obra com todos os encargos sociais exigidos por lei (férias, repouso remunerado, 
acidente de trabalho, seguro de empregados, 13º mês, aviso prévio, indenização, entre outros); 

10.15. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços e todos os encargos relacionados com salários, 
indenizações e exigências de natureza trabalhista ou previdenciária, Vale transporte de todos 
os seus funcionários, vale refeição, bem como todos os impostos, taxas e outros encargos que 
incidam ou venham incidir sobre esse ramo de atividade; 

10.16. A reposição de materiais de limpeza deve ser feita quinzenalmente; 
10.17. A reposição imediata do funcionário ausente para que o quadro de pessoal atinja os números 

solicitados pela CONTRATANTE; 
10.18. Realizar periodicamente exames médicos de rotina em seus colaboradores; 
10.19. Manter em estoque o material suficiente para execução do serviço por 15 (quinze) dias; 
10.20. Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente. 
10.21. Efetuar a reposição de funcionarios faltosos; 
10.22. Prestar serviços de acordo com a escala determinada pela CONTRATANTE. 
10.23. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas de 

seguros, transportes, e outros resultantes direta ou indiretamente da execução deste serviço. 
A inadimplência da CONTRATADA com referência a estes encargos não transfere a 
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CONTRATANTE a responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto deste 
contrato; 

10.24. A CONTRATADA deverá apresentar justificativa prévia e formal sobre eventuais atrasos ou 
paralisação dos serviços, cabendo ao Gestor do Contrato acatar ou não a justificativa; 

 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 

 
11.1. As penalidades serão propostas pela fiscalização da Fundação do ABC e aplicadas, se for o 

caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa 
prévia. 

11.2. Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da empresa vencedora em 
assina-lo dentro do prazo estabelecido. 

11.3. Multa de 3% (três por cento) por inexecução parcial do contrato, sobre a parcela inexecutada, 
podendo, a Fundação do ABC, autorizar a continuação do mesmo.  

11.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo. 
11.5. Multa de 3% (três por cento) do valor do faturamento do mês em que ocorrer a infração, se 

o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela 
FUNDAÇÃO DO ABC. 

11.6. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no cumprimento dos prazos 
estipulados em contrato. 

11.7. As multas são independentes entre si. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como 
a das demais penalidades previstas em lei.  

11.8. O valor relativo as multas eventualmente aplicadas, será deduzido de pagamentos que a 
FUNDAÇÃO DO ABC efetuar, mediante a emissão de recibo. 

11.9. A recusa do adjudicatário em assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste 
instrumento, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirá a 
aplicação das seguintes sanções pela Fundação do ABC, garantido a prévia defesa: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Fundação do ABC: 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Fundação do ABC e suas 
unidades gerenciadas 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 o contratado ressarcir a Instituição pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia à interessada, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
§2º. Quando for constatada a ocorrência de qualquer descumprimento de obrigação 
contratual, mesmo que parcialmente, o colaborador responsável pelo atestado de prestação 
de serviços, deverá emitir parecer técnico fundamentado e encaminhá-lo à Presidência da 
Fundação do ABC, que deverá adotar as medidas pertinentes à notificação da ocorrência ao 
fornecedor, ao qual será facultada a defesa nos termos da legislação vigente 

11.10. Em qualquer hipótese, o CONTRATADO será notificado para apresentação de defesa prévia, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

11.11. As penalidades de multa previstas no contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente com as demais, sem prejuízo de outras medidas 
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cabíveis, inclusive aquelas previstas em outras Legislações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
12.2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no                                      art. 137 da Lei nº 

14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 
12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 155 da Lei nº 14.133/2021. 
12.6. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 
12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.6.3. Indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

 
13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
 

14.1. O Contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
prorrogável conforme Art.107 da Lei nº 14.133/2021. 

14.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 
14.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

14.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 
15.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
16.1.   Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 
17.1. Este Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme 

determina o art. 94 da Lei nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

 
18.1. Fica eleito o foro da cidade de Santo André /SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

provenientes do presente contrato. 

 
18.2. E por estarem justos e combinados, assinam o presente expedido em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das Testemunhas abaixo ASSINADAS. 
 

Santo André, ____ de ____________ de ________ 
 
 

______________________ 
FUNDAÇÃO DO ABC 

 
_________________ 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
1- __________________________________________ 
CPF: 
 
2- __________________________________________ 
CPF: 
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