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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2016 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2016  
PROCESSO N.º 23089.000332/2015-51 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR GRUPO 
 
Data e horário de divulgação das propostas e início da etapa de lances: 
10/06/2016 às 09:00  hs (horário de Brasília). 
  

Data e horário para envio ou exclusão de propostas: A partir da divulgação do 
Edital até às 09:00 hs do dia 10/06/2016 (horário de Brasília). 
 
 

Através do site : www.comprasnet.gov.br  

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, mediante o regime de 
Execução Indireta, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do 
Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 das 
Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

1. DO OBJETO 

1.1.  O objeto presente da licitação é REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e 
conservação, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, pelo 
período de 12 meses para Campus São Paulo e Unidades Santo Amaro, com execução 
mediante o regime de Execução Indireta, visando atender às necessidades da 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 

1.2. A O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

 
2.1.  O órgão gerenciador será a Universidade Federal de São Paulo - Campus São 
Paulo.  
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 8.250 de 2014. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. 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. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e 
senha pelo interessado. 

4.3. 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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4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.6. Incumbirá ainda 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. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos 
atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem previamente 
credenciados perante o sistema eletrônico, em situação regular, por meio do Portal 
Comprasnet, para participação de Pregão Eletrônico. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.2.2. que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos 
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos 
regulamentadores; 

5.2.3. Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Unifesp, nos 
termos dos Incisos III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

5.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração 
Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração 
administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 
9.605, de 1998; 

5.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública; 

5.2.6. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

5.2.7. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

5.2.8.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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5.2.9. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.10. Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no 
Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e 
a União, anexo ao Edital, e a proibição do artigo 4° da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008. 

 

5.2.11. Que tenham em seu quadro de pessoal servidor público que 
participe na gerência ou administração, salvo na qualidade de 
acionista, cotista ou comanditário, nos termos do Inciso X, artigo 
117 da Lei nº 8.112/90. 

 

5.2.12. Pequenas e médias empresas que tenham optado pelo 
SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
caso a empresa não possua a atividade de Limpeza e Conservação 
como CNAE Principal, exceto quantos às atividades de Limpeza e 
Conservação exclusivamente ou em conjunto com outras atividades 
que não tenham sido vedadas (art. 17, § 1º c/c art. 18, § 5º-C); 

 
5.2.13. Que estejam enquadradas como OSCIP- Organização Social 
de Interesse Público (Acórdão TCU 746/2014-Plenário); 

 

5.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante. 

5.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.4.1.1. 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 ou empresa 
de pequeno porte; 

5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital; 

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

5.4.4. 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.  



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

5 

5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos 
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

6.3. 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.  

6.4. 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.  

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.   

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. Valor Unitário em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 
considerando a descrição dos serviços a serem executados no Termo de 
Referência;  

6.6.1.1. Considerando que a prestação dos serviços envolve 
cessão de mão-de-obra, é vedado à licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, por força do artigo 17, XII, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, utilizar-se dos benefícios 
tributários do Simples Nacional em sua proposta de preços, 
exceto quanto às atividades de vigilância, limpeza ou 
conservação, para as quais a referida proibição não se aplica, 
conforme artigo 18, § 5°-H, da mesma lei. 

6.6.1.2. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -, que não 
podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na 
proposta de preços apresentada; 

6.6.1.3. Deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item. 
A Empresa que cadastrar proposta com quantidade inferior, ou com 
unidade de medida diverso do indicado em Edital, terá sua proposta 
desclassificada, ou seja, não participará da sessão de lances. 
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6.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as 
seguintes informações:  

6.6.2.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções 
coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias 
profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e 
vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO; 

6.6.2.2. A quantidade de pessoal que será alocado na execução 
contratual;  

6.6.2.3. A relação dos materiais e equipamentos que serão 
utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua 
especificação; 

 

6.6.2.4. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela 
utilizada pela Administração como referência, a respectiva 
comprovação de exeqüibilidade, através de Manuais Técnicos dos 
equipamentos adotados (contendo a citada produtividade) ou laudos / 
estudos técnicos emitidos; 

 

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

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento 
do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.8.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

6.8.2. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos que favoreça a Contratada, este será revertido como lucro 
durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação 
para a eventual prorrogação contratual. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data de sua apresentação.  

6.10. Após encerramento da sessão de lances e mediante solicitação do 
Pregoeiro, a empresa vencedora deverá encaminhar a Proposta de Preços 
escrita contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado 
para o e-mail vania.simoes@unifesp.br  ou anexada no campo próprio do 
sistema Comprasnet, em até 04 (quatro) horas, juntamente com os 
documentos de habilitação solicitados em Edital.  
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6.10.1. Planilhas de Composição de Custos, obrigatoriamente nos 
moldes do Edital, contendo inclusive, o preenchimento do campo 
Memória de Cálculo; 
 
6.10.2. Cópia da Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho utilizado 
para elaboração da Proposta Comercial; 
 
6.10.3. Comprovação de enquadramento no Regime Tributário 
indicado na Planilha de Composição de Custos; 
 
6.10.4. Declaração de que tomou ciência e tem conhecimento dos 
locais de prestação de serviços. 
 

6.11. CASO SOLICITADO, os documentos originais ou cópia autenticada 
deverão ser enviados em até 48 (quarenta e oito) horas ao seguinte endereço: 
Rua Botucatu, 740, 5º Andar, Vila Clementino, CEP 04023-900, Divisão de 
Compras. 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO MENSAL do 
ITEM. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

7.7. 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 0,05%. 
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7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a 

norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência 

ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação. 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não 
poderá ser inferior a três (3) segundos 

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

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

 

7.11. 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.  

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes.  

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.15. 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 as 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.  

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

7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
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7.18. 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. 

7.18.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de 
desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a 
ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um 
dos critérios de classificação. 

7.19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado. 

7.19.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro 
CONSULTARÁ  o Portal da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos 
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se 
o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício corrente e 
no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00  extrapola o limite de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, 
do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

8.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores 
das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão 
pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, 
da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

8.1.2.  Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do 
limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado 
em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de 
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço 
em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
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8.3. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.   

8.4.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance 
que: 

8.4.1.1. comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos 
custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração. 

 

8.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que 
sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas 
de trabalho vigentes.  

8.4.2. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem 
como para a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 
10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as seguintes convenções 
coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração. 

8.4.2.1. Convenção coletiva do Sindicato Trabalhadores 
Empresas Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e 
Limpeza Urbana de SP - Siemaco-SP (2016). 

 

8.5. Será desclassificada a proposta final que: 

8.5.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 

8.5.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto 
Básico ou Termo de Referência; 

8.5.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido 
neste Edital, devendo ser observada os limites da Portaria nº 07/2015/MPOG; 

8.5.4. Apresentar preços unitários incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
conforme Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pelo órgão, 
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 

8.6. Também será desclassificada a proposta final que: 
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8.6.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a 
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida; 

8.6.2. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação 
ao preço e à produtividade apresentada. 

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, 
do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

8.7.1.1.  Questionamentos junto à proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 
inexequibilidade; 

8.7.1.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou 
sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

8.7.1.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 

8.7.1.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou 
similares; 

8.7.1.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

8.7.1.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 

8.7.1.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais 
como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

8.7.1.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo 
proponente; 

8.7.1.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados 
por órgãos de pesquisa; 

8.7.1.10. Estudos setoriais; 

8.7.1.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 

8.7.1.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação 
dos serviços; 

8.7.1.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

8.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) 
da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da 
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proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo 
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências 
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.9. 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. 

8.10. O pregoeiro poderá convocar o licitante para imediatamente 
encaminhar a planilha de custo e formação de preços, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor, para o e-mail 
(vania.simoes@unifesp.br), ou por meio de funcionalidade disponível no 
sistema Comprasnet, no prazo de até 4 (quatro) horas após o 
encerramento da sessão de lances, sem prejuízo do seu anterior envio 
pelo sistema eletrônico. 

 

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

8.10.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.10.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 
pretendida. 

8.10.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários 
apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles 
praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos 
salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.10.5. 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.  

8.10.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação 
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos 
§§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 
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8.13.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta 
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

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

8.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, 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, se for o caso. 

8.15. Mediante solicitação do Pregoeiro a(s) Licitante(s) vencedora(s), devera 
enviar juntamente com a proposta os documentos correspondentes a 
habilitação (Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, 
Qualificação Técnica), devendo os mesmos estarem vigentes e válidos também 
na data de habilitação. 

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. SICAF; 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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). 
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU; 

Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional 
SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – 
Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação. 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 
8.429, de 1992, 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. 
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar deverá comprovar, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da 
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solicitação no sistema eletrônico, sua condição de habilitação, anexando ao campo 
próprio do sistema Comprasnet ou para o e-mail: vania.simoes@unifesp.br.. 

9.3. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, 
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.3.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF. 

9.3.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar 
vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no 
prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento 
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.4. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação econômico-
financeira e habilitação técnica: 

9.5. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados: 

9.6. Habilitação jurídica:  

9.6.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis; 

9.6.2. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

9.6.3. 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; 

9.6.4. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

9.6.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 

9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
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9.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.7.2. prova de regularidade fiscal perante 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 e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 

9.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

9.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal  e Estadual, do 
domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre;  

9.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 
e/ou estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja 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. 

9.8. Qualificação econômico-financeira:  

9.8.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou 
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da 
data da sua apresentação; 

 

9.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.8.2.1. 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; 

9.8.3. comprovação da boa situação financeira da empresa 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  
pela aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total 
SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante 
LC =

Passivo Circulante 
 

a.1. O balanço patrimonial deverá estar registrado em Junta Comercial 
(caso se tratar de Sociedade Empresária) ou Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas (no caso de Sociedade Simples), nos termos do Art.  
1.150 da Lei nº 10.406/2012 e do art. 19 da IN/SLTI nº 02/2010 , devidamente 
assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade ou com a comprovação 
de transmissão por sistema digital, nos termos do Decreto nº 
8.683/2016. Caso tenha sido delegada a competência pela Junta Comercial a 
outra autoridade, nos termos da IN nº 105/2006/DNRC, deverá ser enviado o 
respectivo comprovante de tal delegação.  
 
a.2. Nos termos do Acórdão TCU nº 1.999/14-Plenário, será considerado o 
prazo de validade do Balanço Patrimonial de até 30/04 do exercício 
seguinte, para todos os regimes de tributação.  
 
a.3.As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 
 
a.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; 

 

9.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda 
complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por 
meio de:  
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9.8.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido 
(CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor da proposta, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 
exercício social; 

9.8.4.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por 
cento) do valor da proposta, por meio da apresentação do 
balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último 
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

9.8.4.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de 
compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VIII, 
de que 1/12 (um doze avos) do valor total anual dos contratos 
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, 
vigentes na data da apresentação da proposta, não é superior ao 
Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já 
disciplinada neste Edital;  

9.8.4.4. a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar 
acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 
relativa ao último exercício social,  

9.8.4.5. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez 
por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e 
a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as 
devidas justificativas. 

 

9.9. Qualificação Técnica 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente ao Grupo 01, constante no 
Anexo III deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

9.9.1. Comprovação de que tenha executado serviços de terceirização 
compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 
(três) anos, em cumprimento ao disposto no inciso I do § 5º do art. 19 da IN SLTI nº 
2/2008, incluída pela IN SLTI nº 6/2013.  

 
a. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos será aceito o 
somatório de atestados, nas seguintes condições: 
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I - O(s) atestado(s) não necessita(m) ser obrigatoriamente referente(s) aos 
últimos 3 (três) anos anteriores à data da licitação. 

II - O prazo de 3 (três) anos não necessita ser obrigatoriamente contado de 
forma ininterrupta (contínua). 

III - Será aceita, para comprovação do período de 3 (três) anos, a prestação 
de serviços com qualquer quantitativo de postos, desde que maior ou igual a 
1(um). 

 
b.  A finalidade dessa exigência é a comprovação de experiência no mercado, 
por no mínimo 3 (três) anos, com qualquer quantitativo de postos de trabalho, 
pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

c. Comprovação de que tenha executado prestação de serviços com no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento)  Postos de Trabalho, em cumprimento 
ao disposto no § 7º do art. 19 da IN SLTI nº 2/2008. 

 
 

c.1.  O somatório de atestados para comprovação do quantitativo mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) postos deverá contemplar contratos 
executados concomitantemente (ao mesmo tempo) em um período mínimo 
de 1(um) ano, exceto se algum dos contratos foi firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

 

c.2.  Os atestados apresentados deverão comprovar a prestação de 
serviços no quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) postos 
de trabalho, permitido o somatório de atestados, e terem sido  expedidos 
após a conclusão dos contratos ou pelo menos 1 (um) ano após o início de 
sua execução, se decorrido esse prazo, exceto se firmados para serem 
executados em prazo inferior.  

c.3. O período de tempo do atestado apresentado não necessita estar 
obrigatoriamente compreendido nos períodos constantes dos atestados 
apresentados para comprovação de experiência de no mínimo 3 (três) 
anos. 

 

c.4. A finalidade dessa exigência é a comprovação de capacidade em 
recrutar e gerir um quantitativo mínimo de mão de obra, no caso 50% 
(cinquenta por cento) postos de trabalho, pertinente e compatível com o 
objeto da licitação. 

d. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente da licitante. 

e. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 
para ser executado em prazo inferior, conforme disposto no § 9º do art. 19 da 
IN SLTI nº 2/2008. 

f. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 
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comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

g. Declaração de que instalará escritório na cidade de São Paulo/SP, ou na 
Região Metropolitana de São Paulo/SP, a ser comprovado no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento 
ao disposto no inciso II do § 5º do art. 19 da IN SLTI nº 2/2008. Caso a licitante 
já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a 
instalação/manutenção de no mínimo escritório. 

h. As exigências de capacidade técnico-operacional estão em conformidade 
com o disposto no art. 19 da IN SLTI nº 2/2008. 

i. Declaração do licitante que conhece as condições locais para execução do 
Contrato. 

9.9.2. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de 
acordo com o vulto e a complexidade de cada item. 

 

 

9.9.3. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação 
regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão 
pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios 
abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados. 

 

9.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade 
presente no sistema (upload) e/ou através do e-mail: vania.simoes@unifesp.br  no prazo 
de 04   (quatro) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.    

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 

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

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a habilitação, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.12.1. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o 
Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do somatório dos 
valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou 
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corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitação e julgamento 
da proposta, caso ainda não o tenha realizado. 

9.12.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de 
extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do 
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-
A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do prazo 
de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades 
incidentes. 

9.13. A não-regularização fiscal no prazo previsto no item anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 
reabertura da sessão pública. 

9.14. 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. 

9.15. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância 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. 

9.16. 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. 

9.17. No caso de 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. 

9.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. 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. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços 
ou não comprovar a regularização fiscal, 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. 

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

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-
mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com 
os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de até 04 (quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico e deverá: 

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 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. 

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, 
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo 
anexo a este instrumento convocatório. 

11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 

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

12. DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo 
de no mínimo 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. 

12.2. 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. 

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

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de 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 três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
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assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.   

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 05 (cinco) dias dias, a contar da 
data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 
registrados e demais condições. 

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes 
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei nº 
8.666/93. 

16. DO CONTRATO  

 
16.1. A Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 
igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela 
Administração. 

16.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on-
line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do 
artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão 
anexados aos autos do processo.  

16.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que 
mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a 
assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem 
de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16.4. A Contratada ficará 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. 

16.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

16.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas 
no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

16.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

16.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem 
prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado 
não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

16.7.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada 
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de 
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rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de 
corrigir a situação. 

16.8. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração, conforme 
procedimentos estabelecidos na minuta de Contrato. 

16.9. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, 
pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias referentes à mão-de-obra alocada em sua execução, inclusive quanto às 
verbas rescisórias. 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

17.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do total Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas todas as 
obrigações contratuais.  

17.2. A garantia deverá cobrir expressamente o eventual inadimplemento das 
obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas da contratada, em cumprimento e para 
dar efetividade ao disposto no art. 35, especialmente seu § único, e inciso XIX do art. 
19, ambos da IN SLTI/MPOG nº 2/08. 

17.3. Em conformidade com o inciso XIX do art. 19 da IN SLTI/MPOG nº 2/08, a garantia 
deverá ser apresentada com validade de 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato. 

17.4. A contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, nas 
seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou 

c) Fiança bancária. 

  

17.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento 
de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
contratada; e 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não adimplidas pela contratada. 
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17.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados nas alíneas acima. 

17.7. A modalidade seguro-garantia poderá ser dividida em duas apólices, observando 
os percentuais mínimos: 

a) Seguro-garantia para prestador de serviços, tendo percentual mínimo 
de 1% (hum por cento); 

b)  Seguro-garantia para Ações trabalhista e Previdenciárias, tendo  
percentual mínimo de 4% (quatro por cento) 

17.8. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa 
Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 

Nota explicativa: A obrigatoriedade de depósito na Caixa Econômica 
Federal decorre do artigo 1°, IV, do Decreto-lei n° 1.737, de 1979. 

17.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

17.10.A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 
ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual., 

17.11.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.12.Não será aceito seguro-garantia ou fiança bancária que condicione o transito em 
julgado para pagamento de eventuais condenações por inadimplementos dos encargos 
sociais e trabalhistas da contratada, eis que incompatível com o regramento 
disciplinado no inciso XIX do art. 19 da IN SLTI/MPOG nº 2/2008 que prevê a utilização 
também da garantia para o pagamento direto aos empregados nessa hipótese. 

17.13. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

17.14. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.15. O garantidor (seguradora ou instituição financeira) não é parte interessada para 
figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

17.16. A garantia será considerada extinta:  
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
e 

b) após 3 (três) meses do término da vigência do contrato, podendo 
ser estendida em caso de ocorrência de sinistro. 

 

17.17. A Contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

a)  caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos 
ou fatos da Administração; ou 

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

 

17.18.Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as 
previstas acima.  

17.19.A garantia somente será liberada após o cumprimento fiel e integral do Contrato 
e ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas 
decorrentes da contratação, e caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo 
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme 
estabelecido no inciso XIX do art. 19, inciso IV do art. 19-A e § único do art. 35, todos da 
IN SLTI/MPOG nº 2/08. 

17.20.A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária 
deverá ser acompanhada de documentos que atestem o poder de representação do 
signatário da apólice ou carta-fiança. Se a garantia ofertada for a fiança bancária, 
deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem, nos termos do 
disposto nos artigos 827 e 828, I, da Lei nº 10.406/02 – Código Civil. 

17.21.Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, a contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela contratante, mediante 
ofício entregue contrarrecibo. 

17.22.Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a 
Contratante reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela 
Contratada das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de 
que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 
que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

17.23.Caso a Contratada não efetue tais pagamentos até o fim do segundo 
mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá 
utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das 
verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, 
conforme artigo 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008 e autorização 
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expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do 
contrato. 

17.24.garantia apresentada na modalidade seguro garantia ou fiança bancária 
não poderá conter cláusula de que a cobertura da apólice garanta as ações 
trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho somente dentro da vigência da 
apólice. A garantia deverá cobrir os fatos ocorridos na vigência da apólice, 
conforme Seguro Garantia para o Setor Público, Capítulo III – Da Cobertura 
Adicional I – Ações Trabalhistas e Previdenciárias, item 1.2, do Anexo da 
Circular SUSEP nº 477, de 30/09/2013.  

17.25.Não serão aceitas cartas de fiança de instituições não bancárias, as 
quais não possuam lastro financeiro devidamente chancelado pelo Banco 
Central do Brasil, nos termos da Circular SUSEP nº 477, de 30/09/2013.  

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

18.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o 
instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de 
vigência da contratação é de 12 (doze) meses a partir da sua publicação, contados 
da data de publicação do mesmo, podendo ser prorrogado nos limites e prazos previstos 
no art. 57 da Lei nº 8.666 de 1993. 

18.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

18.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 
(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 

18.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de 
seu recebimento.  

18.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

19. DA REPACTUAÇÃO 

19.1.  Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos 
serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze 
meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada 
de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997, e com os 
dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008. 
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19.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas 
forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento 
dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos 
para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em 
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão-de-obra e os 
custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

19.1.2.  Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos 
forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na 
contratação. 

19.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do 
contrato. 

19.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.  

19.2.2. O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na 
hipótese descrita no subitem abaixo. 

19.2.3. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e 
Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que 
estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

19.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado: 

19.3.1. Para a primeira repactuação: 

a. Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da 
categoria profissional: a partir da data da vigência dos efeitos financeiros do 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da 
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo 
contrato; 

b. Para os custos sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data 
limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

c. Para os custos sujeitos à fixação de preços por órgãos governamentais, 
tais como os relativos ao transporte público: a partir da data do orçamento a que 
a proposta se referir; 

 

19.3.2. Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa. 

 

19.4. O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que 
fixar os novos custos de mão-de-obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, 
ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 
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19.4.1. Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do 
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

19.4.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação 
só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 
(um) ano, contado na forma prevista neste Edital. 

19.4.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido 
registrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, a 
Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 
prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido 
tão logo disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob 
pena de preclusão. 

19.5. Ao solicitar a repactuação, a Contratada efetuará a comprovação da variação 
dos custos dos serviços contratados da seguinte forma: 

19.5.1. Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: 
apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 
profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração analítica 
da variação dos custos; 

19.5.2. Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e 
Formação de Preços que comprove o aumento dos preços de mercado dos itens 
abrangidos, considerando-se: 

19.5.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da 
Administração; 

19.5.2.2. As particularidades do contrato em vigência; 

19.5.2.3. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 

19.5.2.4. Aplicação de percentual total apurado para o período do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro 
que venha substituí-lo, divulgado pelo IBGE. 

 

19.6. O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela Contratada. 

19.7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

a. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 
futuras; ou 

c. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato 
gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença 
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normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 
para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

19.7.1. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos 
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença 
porventura existente. 

19.8. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 
sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 
variação dos custos. 

19.8.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 
Contratante para a comprovação da variação dos custos. 

19.9. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 
aditamento ao contrato. 

19.10. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no 
Decreto nº 7.892, de 2013. 

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

22. DO PAGAMENTO 

22.1. A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP pagará à empresa, por crédito em 
conta bancária, até 10 dias, contados a partir do mês subsequente ao da prestação de 
serviços e após o recebimento do documento fiscal da empresa (Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa, em 02 (duas) vias), acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA. ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

22.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos 
serviços executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

22.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, 
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da 
IN/SLTI nº 02, de 2008.  
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a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da 
última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;  

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, 
ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 
8.666, de 1993; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.  

22.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

22.5. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da 
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo 
para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a 
incapacidade de corrigir a situação. 

22.5.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo 
concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a 
realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores 
retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o 
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e 
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 
decorrentes.  

22.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

22.6.1. não produziu os resultados acordados; 

22.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou 
com a qualidade mínima exigida; 

22.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada, 

22.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

22.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
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22.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

22.10.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

22.11.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

22.12.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa.  

22.13.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF.   

22.14.Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF.  

22.15.Nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de 
mão de obra deve haver o desconto na fatura a ser paga pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, do valor global pago a título de vale-transporte 
em relação aos empregados que expressamente optaram por não receber o benefício 
previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 
95.247, de 17 de novembro de 1987 (ON/SLTI 3/2014). 

22.16.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993. 

22.16.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços 
previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar.  

22.16.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e 
legislação municipal aplicável. 

22.17.A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
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22.18.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

( 6 / 100 )I = (TX) I =  
365 

 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%
 

23. DA ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO 

 
23.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do 
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n° 8.250, de 2014. 

23.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

23.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem 
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

23.4.  Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

23.5.  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

23.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

23.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

23.8.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

23.9. Cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

23.10.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor.  

24. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

 

24.1. No momento da Homologação, a autoridade competente convocará os 
interessados para a formação do Cadastro Reserva (SRP), por meio da ferramenta 
própria do Sistema Comprasnet. 

24.2. A convocação para formação de Cadastro Reserva abrangerá apenas itens como 
propostas Adjudicadas. 

24.3. Será informado a data e hora para encerramento da convocação, sendo 
concedido o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 

24.4. O sistema Comprasnet enviará e-mail a todos os fornecedores com propostas 
NÃO RECUSADAS para que eles possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do 
primeiro colocado, desconsiderando margem de preferência, (exceto para o(s) 
fornecedor(es) vencedor(es) do item. 
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24.5. Os fornecedores registrarão o interesse de fazer parte do cadastro de reserva 
para o fornecimento de um item, ao mesmo preço do vencedor do certame, no campo 
próprio do sistema Comprasnet. 

24.5.1.  Os fornecedores que manifestarem interesse em fazer parte do 
cadastro de reserva, após a homologação, deverão encaminhar planilha de 
custos, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do email.: 
vania.simoes@unifesp.br em até 04 (quatro) horas após solicitação. 

24.5.2. A planilha de formação de custos será avaliada e apensada ao 
processo, a qual será utilizada como base para eventual repactuações , 
caso venha a ser formalizada a contratação posteriormente.  

24.6. Será incluído na forma de Ata de Formação do Cadastro Reserva o registro dos 
licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor, na sequência de classificação do certame, excluído o percentual referente a 
margem de preferência (se houver). 

24.7. No caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, serão 
convocados os fornecedores do Cadastro Reserva para assinar a Ata de Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos art. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

24.8. Caso houver mais de um licitante na situação de que trata o Inciso II do caput, 
serão classificados seguindo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 

24.9.  A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se 
refere o Inciso II do caput do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013 será efetuada na 
hipóteses de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços e quando houver 
necessidade de contratação do fornecedor. 

24.9.1. Em caso de necessidade de habilitação prevista neste artigo, a empresa deverá 
enviar os documentos nos prazos e condições previstos no Edital, sob pena de 
desclassificação. 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, 
no decorrer da licitação: 

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 
proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
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e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h)Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

25.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

a) Multa de 0,05% (hum por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos termos da Lei nº 10.520/00. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior, nos termos do Inciso IV, art. 87 da Lei nº 
8.666 de 1993. 
 
25.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções. 

25.3. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

25.4. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 
estão previstas no Termo de Referência. 

25.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 

25.6.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

25.7. As multas serão recolhidas em favor da União, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa da União e cobradas 
judicialmente. 

25.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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25.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

25.9.1.  Poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido à empresas 
as multas contratuais que lhe tenham sido impostas por decisão administrativa 
definitiva. 

25.10.Conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, na esfera administrativa, serão 
aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na 
Lei nº 12.846/2013, nas seguintes  sanções: 

a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem 
auferida, quando for possível a sua estimação; e 

b) publicação extraordinária da decisão condenatória. 

25.10.1. As sanções serão aplicadas fundamentalmente, isolada ou 
cumulativamente, de açodo com as peculiaridades do caso concreto e com a 
gravidade e natureza das infrações. 
 
25.10.2.  A aplicação das sanções previstas neste Item será precedida da 
manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de 
assistência jurídica equivalente da Contratante. 

 
 
25.10.3.  A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em 
qualquer hipótese, a obrigação de reparação do dano causado. 
 
25.10.4. Na hipótese do Inciso I do caput, previsto no item a, caso não seja 
possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a 
multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 
de reais). 

 
 
25.10.5. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na 
forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de 
comunicação de grande circulação na área da prática ad infração e de atuação da 
pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como 
por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio 
estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, 
e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. 
 
25.10.6.  Constituem atos lesivos à administração pública todos aqueles 
praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 01º da 
Lei nº 12.846/13, que atentem contra o patrimônio público nacional, contra 
princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 
assumidos pela Administração, assim definidos: 
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a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público; 
 
b)  impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 
 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 
 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela recorrente; 
 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 
licitação públicas ou celebrar contrato administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; ou 
 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública. 

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

26.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

26.2. A impugnação e pedidos de esclarecimento deverão ser enviadas por escrito, na 
forma eletrônica, através dos endereços claudia.esteves@unifesp.br e 
vania.simoes@unifesp.br. 

26.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 
horas. 

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

26.5. 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, no 
endereço indicado no Edital. 

26.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

26.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. 
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27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

27.2. 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. 

27.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.4. 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. 

27.5. 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. 

27.6. 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 na Administração. 

27.7. 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. 

27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Divisão 
de Compras – Rua Botucatu, nº 740, São Paulo –SP, em dias úteis, no horário das 07:30 
às 16:30 hs, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados.os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

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

27.10.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

27.10.2. ANEXO II – Memorial Descritivo; 

27.10.3. ANEXO III –  Planilha Orçamentária; 

27.10.4. ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços; 

27.10.5. ANEXO V – Locais de Execução dos Serviços; 

27.10.6. ANEXO VI – Acordo de Níveis de Serviço - ANS 

27.10.7. ANEXO VII – Modelo de Check List Terminal) 

27.10.8. ANEXO VIII – Modelo de Relação de Compromissos Assumidos; 
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27.10.9. ANEXO IX – Modelo de declaração de Instalação de Escritório; 

27.10.10. ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de Preços 

27.10.11. ANEXO XI – Minuta de Termo de Contrato. 

 

São Paulo, 24 de maio de 2016. 

 

 

Sr.(a) 
Pregoeiro(a) 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N: 060/2016  
PROCESSO N.º: 23089.035361/2016-15 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR GRUPO 
 
Data e horário de divulgação das propostas e início da etapa de lances: 
10/06/2016 às 09:00  hs (horário de Brasília). 
  

Data e horário para envio ou exclusão de propostas: A partir da divulgação do 
Edital até as 09:00 hs do dia  10/06/2016 (horário de Brasília). 
 
Através do site: www.comprasnet.gov.br  
 
Executante: Divisão de Importação e Compras – Campus São Paulo,  sito na Rua 
Botucatu, 740, 5º Andar, Vila Clementino, São Paulo, Capital. Realizado pela Pregoeira 
Vânia Simões Lopes e equipe de apoio, que podem ser contatados exclusivamente por 
meio de e-mail: vania.simoes@unifesp.br e claudia.esteves@unifesp.br. 
 
 

1 - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do Campus São Paulo (Vila 
Clementino) e Unidade Santo Amaro – São Paulo-SP. 
 

2 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
2.1. A Unifesp irá designar servidor para atuar na fiscalização. 
 
2.2. O Servidor e/ou fiscal executará a verificação e/ou fiscalização na entrega ou na 
vigência do Contrato, registrando todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas.  
 
 

3 - DO PERÍODO E PRAZO DE FORNECIMENTO 
 
3.1. O prazo para início da prestação de serviços será de até 10 (dez) dias após a 
publicação do Contrato e recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal e 
Coordenadoria de Contratos. 
 
3.2. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
publicação do contrato. 
 
3.3. A prorrogação se dará com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, mediante termo aditivo, desde que demonstrado o 
interesse público e a critério da Contratante, até o limite total de 60 (sessenta) meses, 
conforme artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. 
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4 -  OBJETO 

 
4.1. A Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes neste Termo de Referência. 
 

5 - JUSTIFICATIVA 
 
5.1. Trata-se uma atividade contínua, prevista no artigo 1° do Decreto nº 2.271/97, cuja 
interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no Campus São Paulo 
da Universidade Federal de São Paulo. Justifica-se também a realização de licitação para 
a contratação de prestação indireta uma vez que não há no quadro permanente da 
instituição os referidos cargos para execução desse serviço. 
 

6 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

  
6.1.A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante e mediante a 
comprovação de atendimento aos requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto, ficando limitada a 40% (quarenta por cento) do objeto (conforme 
recomendação do Tribunal de Contas da União – Manual de Licitações). 
 

6.1.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
 

6.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que: 

a) Seja previamente comunicado à Contratada, para as providências cabíveis; 

b) Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original;  

c) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;  

d) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e 

e) Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato. 

6.3. Na hipótese de contrato ter sido celebrado com a matriz, iniciada a execução e, a 
partir de determinado momento, ser aventada a substituição do estabelecimento por 
determinada filial ou vice-versa, deverá ser observada a manutenção das condições de 
habilitação, principalmente a comprovação de que o estabelecimento que executará o 
escopo está regular perante todas as suas obrigações fiscais. 

  
6.3.1. Em eventual alteração da execução do Contrato para Filial ou vice-versa, a 

mesma deverá ser previamente comunicada à Contratante, para as alterações cabíveis. 
 
6.3.2. Somente após autorização da Contratante poderá ocorrer a mudança de 

executora do Contrato e desde que não haja prejuízo à execução do Contrato; 
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6.3.3. Deverá ser emitida nota fiscal com o CNPJ do efetivo executor do escopo, 

ainda que em relação à parcela já realizada pela executante anterior. 
 
 

7 - OUTRAS CONDIÇÕES  
 
7.1. Eventuais erros ou omissões de cálculo ou de percentual de encargos sociais, taxas 
ou impostos, na Planilha apresentada não importará na imediata desclassificação da 
empresa, desde que a mesma apresente nova Planilha cujo valor não ultrapasse o lance 
por ela ofertado. 
 
7.2. As planilhas que compõem o Edital, no formato Microsoft Excel, poderão ser 
solicitadas através do e-mail claudia.esteves@unifesp.br.  
 

7.3. Nos preços propostos, e nos lances que vier a fornecer, já deverão estar incluídos 
todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da licitação, bem 
como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado. 
 

7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear, após assinatura de Contrato, qualquer alteração, sob a 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

7.5. Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, 
serão considerados estes últimos. 
 

7.6. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo não constar do próprio documento ou de legislação específica, será 
considerado o prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da data de expedição. 
 

7.7. O Acordo ou Convenção Coletiva utilizada deverá ser da localidade de 
prestação de serviços, independente da localização da sede da empresa 
licitante. 
 

7.8. A presente licitação obedecerá ao disposto na Instrução Normativa nº 02, de 30 de 
abril de 2008 alterada pela Instrução Normativa 03, de 16 de outubro de 2009, 
Instrução Normativa 04 de 11 de novembro de 2009,  Instrução Normativa 05 de 18 de 
dezembro de 2009 e Instrução Normativa 06 de 23 de dezembro de 2013 do  Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
7.9. Para fins de pagamento deverá ser emitida a respectiva NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS. 
 

7.10. Em caso de divergência entre o item cadastrado no sistema Comprasnet e o 
Edital, prevalece a especificação do Edital. 
 
7.11. Deverá ser emitida a Nota Fiscal eletrônica, nos termos da legislação vigente, 
devendo ser observado o  Decreto Municipal nº 53.151/12. 
 
7.12. Caso a Contratada seja estabelecida fora do município de São Paulo, deverá 
proceder o cadastro junto à Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Paulo, 
nos termos do artigo 68 do Decreto Municipal nº 50.896/2009, para que não seja retido 
o ISS pela Contratante quando do pagamento. 
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7.13. Não será obrigatória a realização de Visita Técnica. Caso desejar, a 
empresa poderá  realizar visita antes da realização do Pregão, entretanto, não caberá 
reclamações ou cobranças posteriores quanto às dificuldades causadas pela localidade 
e características para execução dos Serviços. Caso haja interesse, solicito entrar em 
contato através do telefone: (11)5576-4406 com o Sra. Silmara Souza de Siqueira ou 
ainda pelo e-mail: servicosgerais.csp@unifesp.br.  
 
 

7.14. A vistoria será realizada no horário agendando através do telefone acima, com 
tolerância máxima de 30 minutos e início no dia útil seguinte ao dia da publicação do 
Edital, estendendo-se até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para 
divulgação das propostas e início da etapa de lances. 
 
7.15. As visitas poderão ser agendadas de segunda a sexta feira, das 9h às 16h. 
 
7.16. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
 

7.17. A visita técnica não é obrigatória, mas é de responsabilidade do contratado a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua opção por não realizar a vistoria, 
nos termos do acórdão 295/2008 – Plenário e acórdão 3459/2012 – Plenário, TC-
041.260/2012-0, El. Min, José Jorge, 10.12.2012, inclusive com relação a 
estimativas de percentuais de adicional de insalubridade, para 
os quais não caberão posteriores reinvidicações. 
  
7.18. Embora a contratação seja do tipo menor preço por grupo, devem ser respeitados 
os valores unitários estimados, sob pena de desclassificação. As empresas que 
cadastrarem proposta com valores irrisórios em alguns itens e sobrepreço em outros 
terão suas propostas iniciais desclassificadas, ou seja, não participarão da sessão 
de lances, a fim de não prejudicar a mesma. 
 
7.19. As quantidades previstas no Anexo III são estimadas, as quais serão solicitadas 
conforme necessidade da Contratante, sendo o pagamento efetuado proporcional aos 
serviços efetivamente realizados. 
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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS 

 

1. A rotina poderá ser alterada conforme atividade realizada no imóvel. 

2. A contratada deverá manter na porta de cada sanitário um check list da limpeza 

diária. 

 
1.1 Áreas internas – pisos frios 

Características: Consideram-se como áreas internas – pisos frios – aquelas 

constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, 

inclusive os sanitários. 

 

1.1.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado: 

a) Abastecer com materiais de higiene pessoal (papel toalha, papel 

higiênico, sabonete líquido, etc) os sanitários, impedindo a ausência 

desses materiais; 

b) Lavar bacias, sanitários, assentos, pisos e pias com saneante 

domissanitário, mantendo-os em adequadas condições de higienização 

durante todo o horário previsto de uso; 

c) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os 

sanitários, quando necessário; 

d) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os 

cestos isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco 

plástico de cem litros e removidos para local indicado pela Contratante; 

e) Preencher Check list; 

f) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela 

Contratante. 

 

1.1.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 

a) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em 

assentos e poltronas; 

b) Limpar os azulejos e espelhos dos sanitários com saneantes 

domissanitários, desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições 

de higienização; 
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c) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral, 

extintores de incêndio e caixilhos das janelas; e 

d) Remover, com pano úmido, o pó dos armários, arquivos, prateleiras, 

peitoris, bem como dos demais móveis existentes, etc.; 

e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 

  

1.1.3. Semanalmente, duas vezes, quando não explicitado: 

a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o 

pó;  

b) Lavar cestos de lixo; 

c) Remover, com pano úmido, o pó das mesas; 

d) Remover com flanela o pó dos aparelhos eletroeletrônicos (telefones, 

monitores, computadores, etc); 

e) Varrer e remover manchas de pisos encerados de madeira; 

f) Varrer, passar pano úmido nos pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, 

de marmorite e emborrachados; 

g) Passar pano úmido e polir os balcões de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados; 

h) Remover com flanela o pó de balcões de madeira; 

i) Varrer os pisos de cimento; 

j) Limpar os elevadores com produtos adequados; 

k) Limpar os corrimãos; 

l) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos das 

copas; 

m) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

  

1.1.4. Mensalmente, uma vez quando não explicitado: 

a) Remover manchas de paredes; 

b) Lustrar os pisos encerados de madeira; 

c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo 

ou verniz sintético; 

d) Limpar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de 

malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.);  

e) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
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f) Lavar os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e 

similares.  

g) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar 

flanela nos móveis encerados; 

h) Remover, com pano úmido embebidos em produtos apropriados, o pó e 

sujidade das cadeiras;  

i) Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios 

adequados. 

1.1.5.Trimestralmente, uma vez quando não explicitado: 

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

b) Limpar forros, paredes e rodapés; 

c) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

d)Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 

fórmica; 

e) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, 

fechaduras, etc.; e 

f) Aspirar pó de cadeiras em tecido; 

g) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o 

mês; 

 

1.1.6.Semestralmente, uma vez, quando não explicitado 

a) Aspirar o pó e limpar calhas e respectivas luminárias cujos tipos e 

localização exijam procedimento diferenciado da rotina mensal; 

b) Limpar persianas com produtos adequados. 

 

1.2 Áreas internas – Pisos Frios com trânsito em área médico hospitalar/ 

laboratoriais 

 

(i) Trata-se de áreas internas pisos frios localizadas em imóveis com 

atendimento a pacientes (área médico-hospitalar) e com laboratórios de 

ensino e pesquisa.  

 

(ii) As tarefas a serem executadas assemelham-se aquelas mencionadas no 

item anterior (área interna – piso frio), exceto: 

 

1.2.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado 
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a) Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário, mantendo-

os em adequadas condições de higienização durante todo o horário 

previsto de uso; 

b) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os 

sanitários, quando necessário; 

c) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os 

cestos isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco 

plástico de cem litros e removidos para local indicado pela 

Contratante; 

d) Lavar vasos sanitários, pias, cestos e pisos; 

e) Preencher Check list; 

f) Remover, com pano úmido, o pó das mesas; 

g) Remover com flanela o pó dos aparelhos eletroeletrônicos (telefones, 

monitores, computadores, etc); 

h) Varrer e remover manchas de pisos encerados de madeira; 

i) Varrer, passar pano úmido nos pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, 

de marmorite e emborrachados; 

j) Passar pano úmido e polir os balcões de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados; 

k) Remover com flanela o pó de balcões de madeira; 

l) Varrer os pisos de cimento; 

m) Limpar os elevadores com produtos adequados; 

n) Limpar os corrimãos; 

o) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos das 

copas; 

p) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela 

Administração; 

q) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

1.3. Áreas internas – pisos acarpetados - consideram-se como áreas 

internas – pisos acarpetados aquelas revestidas de forração ou carpete. 

  

1.3.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado: 

a) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os 

cestos isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco 

plástico de cem litros e removidos para local indicado pela Contratante. 
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1.3.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado:  

a)    Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a 

óleo ou verniz sintético; 

b)    Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico 

em assentos e poltronas; 

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

extintores de incêndio, móveis existentes, etc. 

d)    Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 

 

1.3.3. Semanalmente, duas vezes, quando não explicitado: 

 

a)    Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;  

b)    Remover com pano úmido o pó das mesas, telefones, prateleiras, 

peitoris, caixilhos das janelas, dos aparelhos elétricos, dos extintores de 

incêndio, etc; 

c)    Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando 

o pó; e 

d)    Remover detritos do piso acarpetado. 

 

 1.3.4.Mensalmente, uma vez, quando não explicitado: 

a)    Remover manchas de paredes; 

b)    Limpar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de 

malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.);  

c)    Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 

d)    Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e 

passar flanela nos móveis encerados; 

e)    Remover, com pano úmido embebidos em produtos apropriados, o pó 

e sujidade das cadeiras (exceto daquelas em tecidos) e 

f)     Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e 

acessórios adequados. 

 1.3.5.Trimestralmente, uma vez quando não explicitado: 

a)    Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

b)    Limpar forros, paredes e rodapés; 
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c)    Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

d)    Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 

fórmica; 

e)    Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, 

fechaduras, etc.; e 

f)     Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o 

mês; 

 

1.3.6. Semestralmente, uma vez, quando não explicitado: 

a)    Limpar persianas com produtos adequados; 

   

1.3.7. Anualmente, uma vez, quando não explicitado: 

a)    Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato; e 

b)    Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

anual. 

 

1.4. Áreas internas – Salas de aula, anfiteatros, teatros e laboratórios 

de informática 

 

Características: ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades de 

ensino e aprendizagem, dotados de conjuntos de mesas e cadeiras para alunos, 

mobiliário para professor, lousas e/ou murais, etc. 

 

1.4.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado: 

 

A limpeza diária será realizada em horário que precede o início das atividades e, 

sempre que solicitado. 

a) Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro eliminando papéis, migalhas e outros nas superfícies e 

nos portas-livro das mesas, nos assentos e encostos das cadeiras e em 

lousas; 

b) Remover, com pano úmido, o pó das mesas;  

c) Reposicionar mesas, cadeiras e outros mobiliários conforme orientações do 

Contratante; 

d) Varrer o piso do ambiente; 

e) Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira; 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária;  
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g) Fazer a coleta do lixo no mínimo 2 vezes ao dia. 

 

1.4.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 

 

a) Eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e outros: 

das superfícies e nos portas-livro das mesas; dos assentos e encostos das 

cadeiras; das superfícies e prateleiras de armários e estantes; dos peitoris 

e caixilhos; de portas, batentes e visores, das lousas e dos murais; 

b) Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro eliminando papéis, migalhas e outros: nas superfícies e 

prateleiras de armários, estantes, arquivos, prateleiras, peitoris, persianas, 

caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos extintores de 

incêndio, etc. 

c) Higienizar os cestos; 

d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

1.4.3. Quinzenalmente, uma vez, quando não explicitado: 

 

a) Remover as mesas e cadeiras para limpeza do piso; 

b) Remover manchas resistentes do piso; 

c) Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, 

granilite ou vinílicos; exceto em pisos cerâmicos; e 

d) Reposicionar as mesas e cadeiras conforme orientações do Contratante; 

 

1.4.4. Diariamente, duas vezes, quando não explicitado: 

 

a) Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário, mantendo-os 

em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto 

de uso; 

b) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os 

sanitários, quando necessário; 

c) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 2 vezes ao dia, mantendo os cestos 

isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco plástico de 

cem litros e removidos para local indicado pela Contratante; 

d) Limpar persianas com produtos adequados; 

e) Remover manchas resistentes do piso; 
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f) Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 

limpeza de paredes, rodapés e divisórias, removendo manchas, rabiscos de 

lápis e caneta ou outras sujidades; 

g) Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro eliminando papéis, migalhas e outros nos assentos e 

encostos das cadeiras; 

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

1.4.5. Trimestral, uma vez, quando não explicitado: 

 

a) Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas; 

b) Eliminar objetos aderidos ao piso, paredes e teto; 

c) Remover o pó das persianas, exceto quando estas forem confeccionadas 

em tecido. Nesses casos adotar procedimentos específicos conforme 

orientações do fabricante; 

d) Aspirar pó de cadeiras estofadas e efetuar a limpeza com o produto e 

procedimento apropriado; 

e) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 

f) Não usar pano úmido para limpeza de cadeiras estofadas. Neste caso, 

utilizar o produto e procedimento apropriado. 

 

1.4.6. Semestralmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Aspirar o pó e limpar calhas e respectivas luminárias cujos tipos e 

localização exijam procedimento diferenciado da rotina mensal; 

b) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

semestral; 

  

1.5. Áreas internas – Bibliotecas/ salas de leitura 

 

Características: ambiente destinado ao atendimento de atividades curriculares 

como consulta e empréstimo de livros; leitura, pesquisa e trabalhos em grupo, dotado 

de estantes para guarda do acervo de livros, revistas, jornais e outros meios de 

informação e comunicação, tais como jogos, mapas etc.  

A biblioteca necessita de procedimentos de limpeza especiais e delicados em todas 

as suas dependências, seu mobiliário, máquinas, equipamentos e acervo. É necessário 
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mantê-la sempre limpa para evitar a rápida deterioração dos materiais e tornar o 

ambiente menos insalubre. 

 

1.5.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Remover com pano úmido, o pó de balcões de madeira, mesas, cadeiras, 

armários, arquivos, prateleiras, carrinhos de transporte de livros, persianas, 

peitoris, caixilhos das janelas, dos aparelhos eletroeletrônicos (telefones, 

monitores, computadores, etc.), bem como dos móveis existentes, dos 

extintores de incêndio, etc. ; 

b) Varrer as dependências da biblioteca diariamente (térreo e subsolo); 

c) Limpar com saneantes domissanitários os pisos; 

d) Passar pano úmido com produto apropriado nos balcões de mármore, 

cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 

e) Proceder a higienização das estantes (prateleiras): utilizar pano levemente 

umedecido em álcool ou seco (obedecendo ao critério estabelecido pelo 

bibliotecário), observando que não poderá molhar os livros; 

f) Regar as plantas uma vez ao dia ou de acordo com a temperatura; 

g) Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; 

h) Reposicionar mesas, cadeiras e outros mobiliários conforme orientações do 

Contratante; e 

i) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária; 

 

1.5.2. Diariamente, duas vezes quando não explicitado 

 

a) Lavar bacias, assentos, mictórios e pias com saneante domissanitário 

desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização 

durante todo o horário previsto de uso; 

b) Limpar com saneantes domissanitários as divisórias, azulejos e pisos dos 

sanitários, copas e outras áreas molhadas; e 

c) Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro eliminando papéis, migalhas e outros:  nas superfícies 

das mesas; 

 

1.5.3. Diariamente, três vezes quando não explicitado 

 

a) Fazer a coleta do resíduo no mínimo 3 vezes ao dia; 
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1.5.4. Quinzenalmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em 

assentos e poltronas; 

b) Limpar a parte interior do guarda-volumes com pano úmido; 

c) Limpar a parte externa do guarda-volumes com esponja umidificada com 

água e sabão ou detergente neutro; 

d) Eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e outros: 

das superfícies das bancadas e mesas; dos assentos e encostos das 

cadeiras; das superfícies e prateleiras de armários e estantes; dos peitoris 

e caixilhos; de portas, batentes e visores; dos murais; 

e) Remover o pó de cortinas e persianas; 

f) Remover o mobiliário para limpeza do piso; 

g) Remover com flanela o pó dos aparelhos eletroeletrônicos (telefones, 

monitores, computadores, etc.); 

h) Higienizar os cestos; e 

i) Executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal. 

 

1.5.5. Mensalmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Limpar as telas dos monitores com marcas de gordura e sujeira usando 

flanela umedecida com água; 

b) Limpar as persianas com produtos adequados; 

c) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

d) Limpar os gabinetes dos computadores com um pano umedecido com 

detergente, remova as manchas do exterior (o pano não deve estar 

encharcado); e 

e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

1.5.6.Bimestralmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Remover pó das estantes com aspirador de pó; 

b) Limpar as estantes com flanela levemente umedecida em mistura de 

lisoform e álcool (uma parte de lisoform para duas partes de água); 

c) Aspirar pó de cadeiras em tecido e efetuar a limpeza com o produto 

apropriado. 
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d) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

e) Limpar forros, paredes e rodapés; 

f) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

g) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 

h) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc.; 

i) Lavar e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados; 

j) Remover cera de limpezas anteriores; 

k) Executar demais serviços considerados necessários à frequência bimestral. 

 

1.5.7.Semestralmente (limpeza de livros) 

a) A limpeza das capas dos livros deve ser feita com o uso de algodão 

enrolado na ponta do palito umedecido em álcool ou acetato de etila 

(cuidado com o excesso), para retirar fitas adesivas, durex, entre outros 

materiais; 

b) Retirar clipes ou grampos que possam estar fixos nos livros; eles 

enferrujam e prejudicam a conservação; 

c) Para finalização do processo de limpeza aplicar cânfora em pó (pode ser 

colocada em um saleiro) para aromatizar e repelir sinistros. Podem-se 

colocar os livros limpos em uma caixa e “salpicar” a cânfora dentro, 

fechando-a e deixando a cânfora agir aproximadamente por 24 horas; e 

d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semestral. 

 

1.6. Áreas Internas - Almoxarifados / Galpões 

Características: Consideram-se como áreas internas – almoxarifados/ galpões – as 

áreas utilizadas para depósito/ estoque/ guarda de materiais diversos. 

 

1.6.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado: 

 

a) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante; 

b) Remover, o pó de mesas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos 

das janelas, dos aparelhos eletroeletrônicos (telefones, monitores, 

computadores etc), bem como dos demais móveis existentes, extintores de 

incêndio, etc; 
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c) Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 

respectivos sanitários; 

d) Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante 

domissanitário, desinfetante, realizando a remoção de sujidade e outros 

contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização, 

durante todo o horário previsto de uso; 

e) Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, 

mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o 

horário previsto de uso; 

f) Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 

respectivos sanitários; 

g) Passar pano úmido nos pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, 

plurigoma e similares; 

h) Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pelo Contratante; e 

i) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

1.6.2. Diariamente, duas vezes, quando não explicitado: 

 

a) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os cestos 

isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco plástico de 

cem litros e removidos para local indicado pela Contratante. 

 

1.6.3. Semanalmente, uma vez quando não explicitado: 

 

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

b) Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado; 

c) Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de 

bocais (e outras partes manuseadas) com produto alergênicos, usando 

apenas pano úmido ou álcool 70%; 

d) Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários com saneantes 

domissanitários, mantendo-os em adequadas condições de higienização; 

e) Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pelo Contratante; 

f) Higienizar os cestos; e 

g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
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1.6.4. Mensalmente, uma vez quando não explicitado: 

 

a) Limpar e remover manchas de pisos, forros e paredes; 

b) Polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e 

similares; 

c) Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras, etc., com produto adequado, procurando fazer uso de 

polidores de baixa toxidade ou atóxicos; 

d) Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios 

adequados; e 

e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

1.6.5.Trimestralmente, uma vez, quando não explicitado: 

 

a) Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; 

b) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e 

difusores; 

c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 

 

1.6.6.Considerações finais: 

 

a) Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de 

evitar o uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos 

móveis e reduzir o uso de "lustra móveis"; 

b) Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseáveis) com 

produtos potencialmente alergênicos. 

 

1.7. Áreas Internas - Oficinas de Manutenção 

 

Características: Consideram-se como áreas internas - oficinas - aquelas 

destinadas a executar serviços de reparos, manutenção de equipamentos/ materiais, 

etc. 
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1.7.1.Diariamente, uma vez, quando não explicitado: 

 

a) Remover, o pó de mesas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos 

das janelas, dos aparelhos eletroeletrônicos (telefones, monitores, 

computadores etc), bem como dos demais móveis existentes, extintores de 

incêndio, etc.; 

b) Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, 

mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o 

horário previsto de uso; 

c) Passar pano úmido nos pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, 

plurigoma e similares; 

d) Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pelo Contratante; 

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

respectivos sanitários; e 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

1.7.2. Diariamente, duas vezes, quando não explicitado 

 

a) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os cestos 

isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco plástico de 

cem litros e removidos para local indicado pela Contratante; 

 

1.7.3. Semanalmente, uma vez quando não explicitado 

 

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

b) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

c) Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado; 

d) Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários com saneantes 

domissanitários, desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de 

higienização; 

e) Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras, etc., com produto adequado, procurando fazer uso de 

polidores de baixa toxidade ou atóxicos; 

f) Higienizar os cestos; 
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g) Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de 

bocais (e outras partes manuseáveis) com produto alergênicos, usando 

apenas pano úmido ou álcool 70%; 

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

1.7.4. Mensalmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Limpar e remover manchas de pisos, forros e paredes; 

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

adequados; 

c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

1.7.5.Trimestralmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e 

difusores; 

b) Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; 

c) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência trimestral. 

 

1.7.6.Semestralmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Lavar o piso com solução desengraxante usando equipamento apropriado; 

b) Executar os demais serviços considerados necessários à freqüência 

semestral. 

 

1.7.7.Considerações finais: 

 

a) Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que 

utilizem produtos considerados tóxicos) deverão ser segregados e ter 

destinação adequada. 

b) Para as áreas de oficinas, segregar e dar a devida destinação aos resíduos 

perigosos de limpeza – solventes e estopas contaminadas, borras oleosas 

etc. – e considerar substituição de produtos desengraxantes por 

alternativas menos tóxicas. 
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c) Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de evitar 

o uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e 

reduzir o uso de "lustra móveis"; 

d) Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseáveis) com 

produtos  potencialmente alergênicos. 

 

1.8. Áreas Internas Com Espaços Livres - Saguão/ Hall/ Salão 

 

Características: consideram-se como áreas internas com espaços livres, áreas 

como saguão, hall e salão, corredores, rampas, escadas, elevadores e outros, que 

sirvam como elemento de acesso ou interligação entre pavimentos ou blocos do prédio 

universitário.  

 

1.8.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado. 

 

a) Remover o pó e passar pano úmido em mesas, bancos, cadeiras, peitoris, 

caixilhos das janelas, persianas, aparelhos eletroeletrônicos (telefones, 

monitores, computadores etc), bem como dos demais móveis existentes, 

extintores de incêndio, etc. 

b) Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pelo Contratante; 

c) Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 

d) Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, 

plurigoma e similares; 

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

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

1.8.2. Diariamente, duas vezes, quando não explicitado 

 

a) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os cestos 

isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco plástico de 

cem litros e removidos para local indicado pela Contratante; 

 

1.8.3.Semanalmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Limpar portas, barras e batentes com produto adequado; 
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b) Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado; 

c) Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de 

bocais (e outras partes manuseadas) com produto alergênicos, usando 

apenas pano úmido ou álcool 70%; 

d) Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras, etc., com produto adequado, procurando fazer uso de 

polidores de baixa toxidade ou atóxicos; 

e) Remover o pó de cortinas e persianas; 

f) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; 

g) Higienizar os cestos; 

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

1.8.4.Mensalmente, uma vez, quando, não explicitado 

 

a) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; 

b) Lavar e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados; 

c) Aspirar pó de cadeiras em tecido e efetuar a limpeza com o produto 

apropriado; 

d) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

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

f) Encerar/ lustrar o piso; 

g) Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios 

adequados; 

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

1.8.5.Trimestralmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e 

difusores;Limpar forros, paredes e rodapés; 

b) Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 

c) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 

d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
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1.8.6.Considerações finais: 

 

a) Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de 

evitar o uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos 

móveis e reduzir o uso de "lustra móveis"; 

b) Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseáveis) com 

produtos  potencialmente alergênicos. 

 

1.9. Áreas Internas – quadras poliesportivas cobertas, pátios cobertos e 

refeitórios 

 

Características: Ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades 

esportivas, jogos, exercícios físicos, festas; reuniões recreativas, eventos comunitários.   

 

1.9.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado. 

 

a) Varrer o piso dos ambientes (quadras, pátios e refeitórios), eliminando 

resíduos tais como: papéis, sacos plásticos, migalhas, etc., 

acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado 

pelo Contratante; 

b) Remover o pó e passar pano úmido em mesas, bancos, cadeiras, 

telefones e extintores de incêndio;  

c) Remover manchas nos pisos; 

d) Passar pano úmido nos pisos do refeitório e pátio coberto; 

e) Passar pano úmido nos pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, 

plurigoma e similares; 

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

g) Lavar e higienizar lavatórios e bebedouros; 

h) Limpar o mobiliário (mesa e bancos) do refeitório, após cada período de 

utilização; 

i) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

1.9.2.Diariamente, duas vezes, quando não explicitado 

 

a) Fazer a coleta dos resíduos no mínimo 02 vezes ao dia, mantendo os 

cestos isentos de detritos, que devem ser acondicionados em saco 

plástico de cem litros e removidos para local indicado pela Contratante; 
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1.9.3. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Lavar e remover manchas do piso do pátio coberto e refeitório. 

b) Remover o mobiliário do refeitório para limpeza do piso; 

c) Aplicar produto para conservação de pisos cimentados, de granilite, 

vinílicos ou em madeira; exceto em pisos cerâmicos; 

d) Reposicionar o mobiliário do refeitório à posição original. 

e) Higienizar os cestos; 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

1.9.4. Mensalmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro eliminando manchas, rabiscos de lápis e caneta ou 

outras sujidades: das paredes e pilares; das portas, batentes e visores 

(quando houver); dos murais e quadros em geral;  

b) Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado; 

c) Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de 

bocais (e outras partes manuseadas) com produto alergênicos, usando 

apenas pano úmido ou álcool 70%; 

d) Lavar e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados; 

e) Limpar/polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras, etc. de bebedouros, lavatórios e filtros. 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

g) Limpar/ remover manchas de pisos, forros, paredes e rodapés; 

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

   

1.9.5. Trimestralmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, refletores, 

aletas e difusores; 

b) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos (quando houver); 

c) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

d) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 
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e) Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 

 

1.9.6.Considerações finais: 

 

a) Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de 

evitar o uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos 

móveis e reduzir o uso de "lustra móveis"; 

b) Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseáveis) com 

produtos  potencialmente alergênicos. 

 

1.10.  Áreas internas – sala de educação infantil 

Características: imóvel onde está em funcionamento a Escola Paulistinha de 

Educação 

 

1.10.1. Diário e sempre que se fizer necessário - mesas, assentos e 

encostos das cadeiras, em cima do armário de medicações e 

bancada: 

 

a) Limpar toda a superfície com pano umedecido com água e sabão; 

b) Retirar o sabão com pano limpo e umedecido; 

c) Secar com pano limpo. 

d) Borrifar a solução de álcool a 70%; 

e) Espalhar com um pano; 

f) Deixar secar. 

 

1.10.2. Diário e sempre que se fizer necessário -Cantoneiras de 

madeira: 

 

a) limpar com pano úmido. 

 

1.10.3. Diário e sempre que se fizer necessário - Lixo: 

 

a) Manter os cestos isentos de resíduos, retirando lixo várias vezes ao dia, 

.acondicionando o lixo em local indicado pelo Contratante; 

b) Utilizar saco do lixo apropriado para resíduos infectantes; 
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c) Retirar e acondicionar de forma adequada a caixa de perfuro cortante 

quando necessário. 

 

1.10.4. Diário e sempre que se fizer necessário -Pisos (às 11hs e 

19hs): 

 

a) Varrer com pano úmido; 

b) Limpar com água e sabão; 

c) Enxaguar e secar. 

d) Borrifar a solução de hipoclorito de sódio a 0,1% ou solução desinfetante; 

e) Espalhar com um pano úmido limpo; 

f) Deixar secar. 

 

1.10.5. Diário e sempre que se fizer necessário -Pia e cuba 

(às19hs): 

 

a) Limpar toda a superfície água e sabão; 

b) Retirar o sabão com pano úmido e limpo; 

c) Secar com pano limpo. 

d) Borrifar a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%; 

e) Espalhar com um pano úmido limpo; 

f) Deixar secar. 

 

1.10.6.  Semanal e sempre que se fizer necessário-Cesto de lixo: 

 

a) Higienizar os cestos com água e sabão, 

b) Secar o cesto de lixo com pano seco.  

  

1.10.7. Semanal e sempre que se fizer necessário -Piso: 

a) Remover as mesas e cadeiras para limpeza do piso e em seguida 

reposicionar as mesas e cadeiras conforme orientações do Contratante. 

 

1.10.8. Semanal e sempre que se fizer necessário -Paredes, portas, 

maçanetas, janelas 

 

a) Limpar com pano úmido; 
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b) Limpar com água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes, 

pilares e rodapés, removendo manchas, rabiscos de lápis e caneta ou 

outras sujidades; 

c) Enxaguar e secar. 

d) Borrifar a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%; 

e) Espalhar com um pano úmido limpo; 

f) Deixar secar. 

 

1.10.9. Semanal e sempre que se fizer necessário -Geladeira – parte 

interna (primeiro dia útil da semana) 

 

a) Limpar toda a superfície água e sabão; 

b) Retirar o sabão com pano úmido e limpo; 

c) Secar com pano limpo. 

 

1.10.10. Semanal e sempre que se fizer necessário –Equipamentos 

 

a) Limpar com pano úmido as balanças, ventilador, telefone, maca, parte 

externa da geladeira, relógio, escada, computador, acessório do 

computador e filtro de água. 

  

1.10.11. Semanal e sempre que se fizer necessário -Mensal e se 

necessário 

 

a) Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas 

 

1.10.12. Plano de trabalho de limpeza do 3º andar 

 

1.10.12.1. Diariamente- Salas de aula:  

 

a) Varrer com rodo e pano úmido em solução multiuso as salas de aula nos 

intervalos das trocas de turnos;(12h às 13h); 

b) Retirar os sacos de lixo e encaminhá-lo para o local destinado e substituir 

o saco de lixo limpo no local quando necessário; 

c) Varrer   as salas   no final do dia ou quando apresentar sujeira acidental ( 

água,resíduos,etc)com rodo e pano úmido com água e solução multiuso; 
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d) Passar panos úmidos nas mesas com sabão e secar com pano seco no 

final do dia.( a partir das 18h ). 

 

1.10.12.2. Diariamente- Banheiros: 

 

a) Higienizar com água sanitária os vasos, pias e piso no início do dia; 

b) Recolher sacos de lixo nos intervalos (recreio manhã 9h:10 às 9h30; troca 

de turno 12h às 13h, saída 18h)  e encaminhá-lo ao local destinado e 

repor sacos limpos no local durante o dia. 

c) Repor papéis higiênicos e sabonetes liquido nos banheiros durante  o dia 

quando necessário; 

 

1.10.12.3. Semanalmente- Todas as dependências do 3º andar 

(Ensino Fundamental) 

 

a) Limpar os ventiladores com água e sabão e secar com pano seco ; 

b) Limpar as lousas das salas de aula com água, detergente e secar com 

pano seco; 

c) Limpar as mesas, cadeiras e armários com água e sabão e secar com 

pano seco; 

d) Limpar vidros das janelas, portas das salas de aula e dos banheiros com 

sabão, água utilizando bucha macia e secar com pano seco; 

e) Lavar o piso das salas de aula, corredor com sabão e água sanitária 

utilizando lavadora elétrica compacta com escova. 

f) Secar o piso com rodo e pano seco; 

g) Lavar o piso dos banheiros com sabão concentrado e água 

sanitária,utilizando lavadora elétrica ,secar com rodo e pano seco; 

h) Lavar paredes  das salas de aula  e dos banheiros com água e sabão com 

uso de bucha macia e secar com pano seco; 

i) Lavar as lixeiras de sala de aula e banheiros com sabão,água sanitária 

utilizando bucha macia; 

j) Lavar as cubas das pias , vasos sanitários com detergente 

concentrado,água sanitária com bucha macia; 

k) Iniciar a limpeza pelas paredes de cima para baixo,com cuidados nas 

tomadas e espelhos dos banheiros com água , sabão  e bucha 

macia.Secar com pano seco. 
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1.10.12.4. Semanalmente- Biblioteca da Escola Paulistinha de 

Educação Infantil 

 

a) Os serviços de limpeza, conservação e higienização devem ser 

executados de segunda a sexta-feira entre 7h e 21:40h, observando-se a 

jornada de 44 horas semanais, o intervalo legal para almoço e repouso, e 

a escala dos postos definida pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 1.10.12.5. Constituem obrigações dos serventes a execução dos serviços de 

limpeza, conservação e higienização, conforme discriminado abaixo: 

 

1.10.12.5.1.Diariamente - No início do dia: 

 

a) Lavar o vaso sanitário e o piso com água, detergente concentrado e água 

sanitária; 

b) Lavar a pia com detergente concentrado, enxaguar e secar; 

c) Limpar o piso do hall com pano e desinfetante bactericida e secar com 

pano. 

 

1.10.12.5.2. Diariamente- No Fim do Dia: 

 

a) Passar nos tatames pano umedecido desinfetante bactericida; 

b) Passar pano úmido nas mesas, cadeiras, no computador, telefone e em 

cima do armário para retirar o pó; 

c) Passar no piso pano com desinfetante bactericida;  

d) Retirar o saco de lixo e encaminhá-lo para local destinado e colocar outro 

saco de lixo limpo no local; 

e) Lavar as lixeiras com água e detergente neutro. 

 

1.10.12.5.3. Semanalmente (realizar terminal de limpeza) 

 

a) Limpar os ventiladores com água e sabão e secar com pano; 

b) Lavar os vidros com água e sabão e secar com pano; 

c) Lavar os tatames com água e sabão e secá-los; 

d) Varrer as paredes com vassoura; 

e) Passar pano nas mesas e no armário com lustra- móveis; 
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f) Limpar o piso com equipamentos elétricos, detergente neutro, água 

sanitária e secar com pano. Caso necessário utilizar produto 

desengordurante;  

g) As portas devem ser limpas com pano úmido; 

h) Limpar as prateleiras de livros com pano seco; 

i) Lavar o vaso sanitário e o piso com água, detergente concentrado e água 

sanitária; 

j) Lavar a pia com detergente concentrado, enxaguar e secar; 

k) Limpar o piso do hall com pano e desinfetante bactericida e secar com 

pano. 

l) Reposição de materiais: papel higiênico, saco de lixo, sabonete líquido e 

papel para secar as mãos. 

 

1.10.13. CIJ – Centro Infanto Juvenil Centro CENTRO INFANTO JUVENIL DE 

CULTURA E LAZER  

 

a) Os serviços de limpeza, conservação e higienização devem ser executados 

de segunda a sexta-feira entre 7h e 21:40h, observando-se a jornada de 

44 horas semanais, o intervalo legal para almoço e repouso, e a escala 

dos postos definida pela FISCALIZAÇÃO. 

  

1.10.13.1. Diariamente – Banheiros Térreo e 1º Andar- Início do Dia/ 

11h / Fim do Dia 

 

a) Lavar o vaso sanitário com água, sabão concentrado e água sanitária; 

b) Lavar o piso com água, detergente concentrado e água sanitária; 

c) Lavar as pias com detergente concentrado, enxaguar e secar com pano; 

d) Retirar os sacos de lixos e encaminhá-los para local destinado e colocar 

outro saco de lixo limpo no local. 

e) Efetuar a reposição de materiais: papel higiênico, saco de lixo, sabonete 

líquido e papel para secar as mãos. 

f) Lavar as lixeiras com água e detergente neutro, no fim do dia. 

 

1.10.13.2. Semanalmente (realizar terminal de limpeza) 

 

a) Lavar as janelas com água e sabão; 
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b) Lavar as paredes de cima a baixo, com cuidado nas tomadas, com água e 

sabão. Secar com pano; 

c) Lavar as pias com detergente concentrado, enxaguar e secar; 

d) Lavar o vaso sanitário com detergente concentrado e água sanitária; 

e) Retirar o saco de lixo e encaminhá-lo para local destinado e colocar outro 

saco de lixo limpo no local; 

f) Lavar as lixeiras com água e detergente neutro; 

g) Limpar o piso utilizando equipamentos elétricos, água, detergente 

concentrado, água sanitária e secar com pano; 

h) Limpar as portas com pano úmido. 

 

1.10.14. SALAS DE AULA (Térreo e 1º Andar),  SALA de VÍDEO, ESCADA e 

CORRIMÃO 

 

1.10.14.1. Diariamente – a partir das 11 h 

 

a) Limpar as mesas das professoras e dos alunos com pano úmido; 

b) Varrer o piso e passar pano com desinfetante bactericida; 

c) Retirar o saco de lixo e encaminhá-lo para local destinado e colocar outro 

saco de lixo limpo no local, ao final do dia; 

d) Lavar as lixeiras com água e detergente neutro, ao fina do dia. 

 

1.10.14.2. Semanalmente (realizar terminal de limpeza) 

 

a) Lavar as janelas e grades com água e sabão e secar com pano; 

b) Limpar a janela interna com pano úmido e secá-la; 

c) Limpar as paredes com vassoura; 

d) Tirar o pó e limpar o armário de madeira e as mesas das professoras com 

lustra móveis; 

e) Limpar as mesas e cadeiras dos alunos com álcool 70%; 

f) Limpar os armários de ferro com pano úmido e depois secá-los; 

g) Limpar o piso utilizando equipamentos elétricos, água, detergente 

concentrado, água sanitária e secar com pano; 

h) Limpar as portas com pano úmido; 

i) Limpar cada colchonete dos dois lados com álcool a 70%; 

j) Varrer a escada e passar pano com desinfetante bactericida; 

k) Passar pano umedecido no corrimão; 
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l) Limpar os ventiladores com água e sabão e secar com pano. 

 

1.10.15. Sala de Materiais e Corredor (1º andar) - Corredor (Térreo) e 

HALL (térreo) 

 

a) Varrer o piso e passar pano com desinfetante bactericida; 

b) Limpar armários de metal com pano e depois secá-lo; 

c) Limpar a Caixa de Registro de água com pano e desinfetante bactericida. 

  

1.10.16. Área externa 

a) Varreção diária, com lavagem quando necessária; 

b) Realizar terminal de limpeza semanalmente;  

c) Reposição de saco de lixo diariamente. 

 

1.10.17. DA COZINHA, LACTÁRIO, ESTOQUES  E REFEITÓRIO DA 

ESCOLA PAULISTINHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Os serviços de limpeza, conservação e higienização devem ser executados de 

segunda a sexta-feira entre 7h e 21:40h, observando-se a jornada de 44 

horas semanais, o intervalo legal para almoço e repouso, e a escala dos 

postos definida pela FISCALIZAÇÃO. 

 

1.10.17.1.Refeitório - Diariamente: 

 

a) Passar um pano descartável com álcool 70% nas mesas antes do início do 

serviço para retirada de pó, no início do dia; 

b) Passar um pano com álcool 70% nas mesas nos intervalos entre uma sala e 

outra, conforme tabela de horários estabelecida pela Contratante ou quando 

apresentar sujeira acidental de bebidas e alimentos; 

c) Passar o rodo no piso do refeitório para remover as sujidades maiores;  

d) Retirar o saco de lixo e encaminhá-lo para local destinado e colocar outro 

saco de lixo limpo no local. 

e) Aplicar diariamente água e sabão com bucha macia (antirisco) nas mesas e 

cadeiras. Secar com pano descartável e álcool a 70% as mesas e cadeiras do 

refeitório; 

f) Lavar com água, detergente concentrado e água sanitária o piso, utilizando 

lavadora elétrica compacta com escova. 
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g) Secar o piso com o rodo e esfregão de fibra. 

  

1.10.17.2. Refeitório- Semanalmente: 

 

a) Limpar os ventiladores com água e sabão e secar com pano seco e álcool 

a 70%; 

b) Remover as telas das janelas e lavar com água e sabão com equipamento 

de pressão de água. Recolocá-las; 

c) Lavar os vidros com água e sabão e secar com pano seco; 

d) Iniciar a limpeza pelas paredes de cima a baixo, com cuidado nas 

tomadas, com água e sabão. Secar com pano descartável. 

e) Utilizar limpeza mecânica com equipamentos elétricos e produtos 

industriais para remoção desengraxante do piso. Aplicar água e sabão e secar 

com fibra especial. 

 

1.10.18. COZINHA 

 

1.10.18.1. Cozinha- Diariamente: 

 

a) Passar álcool a 70 % nas bancadas e pias, no início de cada dia; 

b) Passar o rodo no piso do refeitório para remover as sujidades maiores;  

c) Passar equipamento com fibras especiais (esfregão) com água e 

detergente no piso para remoção de sujidades acidentais ou rodo para retirar 

acúmulo de água da lavagem de equipamentos e utensílios; 

d) Retirar o saco de lixo e encaminhá-lo para local destinado e colocar outro 

saco de lixo limpo no local com espessura 0,09 de 100 litros; 

e) Iniciar a limpeza pelas paredes de cima a baixo, com cuidado nas 

tomadas, com água e sabão. Secar com pano descartável; 

f) Lavar as bancadas com água e sabão. Enxaguar e secar com álcool a 

70%; 

g) Lavar o piso com equipamento específico de indústria alimentícia de 4 

estágios de higienização ou similar.(pré-enxague, aplicação de espuma, 

lavagem e enxágue à alta pressão e sanificação/ sanitização)  

h) Lavar as lixeiras com água, detergente neutro e água sanitária. 
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1.10.18.2. Cozinha- Semanalmente –limpeza terminal  

a) Limpar os ventiladores com água e sabão e secar com pano seco e álcool 

a 70%; 

b) Remover as telas das janelas e lavar com água e sabão com equipamento 

de pressão de água. Recolocá-las; 

c) Lavar os vidros com água e sabão e secar com pano seco; 

d) Iniciar a limpeza pelas paredes de cima a baixo, com cuidado nas 

tomadas, com água e sabão. Secar com pano descartável. 

e) Limpar as bancada com fibra de aço e detergente concentrado. Secar com 

álcool a 70 %. 

f) Utilizar limpeza mecânica com equipamentos elétricos e produtos 

industriais para remoção desengraxante do piso. Aplicar água quente, se 

necessário, detergente neutro, água sanitária e secar com fibra especial. Caso 

necessário utilizar produto desengordurante.  

g) Lavar as telas dos ralos com máquina de água sob pressão, com água 

quente, detergente concentrado e água sanitária. 

h) As portas da cozinha devem ser limpas como a parede. 

i) Realizar a limpeza interna da câmara fria (pisos, parede e prateleiras), 

com água, detergente neutro e água sanitária. Secar com álcool a 70%. 

j) Realizar limpeza do estoque e do lactário, seguindo os mesmos processos 

da cozinha. Utilizar máquina de limpeza elétrica. 

k) Limpar a coifa de sucção com água e detergente neutro. Retirar as telas 

de proteção das coifas. Colocar de molho com água e detergente neutro. 

Esfregar para remoção de sujidades e gorduras. Se necessário, utilizar produto 

desengordurante. Enxaguar e reinstalar. 

 

1.10.19. Limpeza de consultório dentário 

 

1.10.19.1.Diariamente:  

 

a) Limpar as bancadas com água e sabão neutro.  

b) Remover o excesso e passar álcool em toda extensão. 

c) Limpar o piso com pano úmido após imersão em água e hipoclorito de 

sódio (cândida) . 

d) Limpar as cadeiras  e componentes anexos com água e sabão e passar 

álcool em toda extensão. 

e) Remover o lixo, repor outro saco limpo. 
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1.10.19.2. Semanalmente: 

 

a) Proceder à limpeza “terminal” lavando e encerando o piso. 

b) Remover os quadros da parede: iniciar a limpeza lavando as paredes com 

água e sabão e passar álcool nas mesmas. 

c) Lavar e secar os vidros. 

d) Remover a cuspideira e deixar de molho em água e hipoclorito de sódio, 

secar e recolocar em posição. 

e) Repetir os mesmos procedimentos da limpeza diária. 

f) Para a Sala de Saúde, baseado no Manual de Boas Práticas de higiene e 

de cuidados com a Saúde para centros de educação Infantil, e documento de 

prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar da secretaria da 

Fazenda do estado de São Paulo solicito estes serviços: 

 

1.11. Áreas internas – área médico hospitalar 

(i) Características: ambientes com assistência à saúde: ambulatórios, 

consultórios, centro cirúrgico, etc. 

(ii) Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a 

prática da boa técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no 

que concerne ao controle de infecção hospitalar, bem como 

procedimentos adotados pela contratante, destacando-se: 

 

a) Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos 

específicos destinados à limpeza das áreas crítica, semicrítica e não 

crítica; 

b) Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho 

das atividades de trabalho; 

c) Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando 

realizados com a utilização de luvas; 

d) Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer 

área do hospital antes dos procedimentos de limpeza; 

e) Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos 

sujo/ contaminado para o mais sujo/ contaminado, de cima para baixo em 

movimento único, do fundo para frente e de dentro para fora; 

f) Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mopps, 

esfregões, panos de limpeza, escovas, baldes, etc.) nas salas de utilidades 
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indicadas pela unidade Contratante, diariamente, ou sempre que 

utilizados em locais contaminados; 

g) Realizar as tarefas na frequência abaixo discriminada. 

 

1.11.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado. 

 

a) Colocar os EPIs necessários para realização da limpeza; 

b) Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da 

matéria orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida 

desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das demais etapas; 

c) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-

los em local indicado pelo contratante e efetuar a troca de luvas; 

d) Realizar a remoção das migalhas, papéis, cabelos e outros; 

e) Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção 

da sujidade, proceder ao enxágue e, sempre que necessário, realizar fricção 

com álcool 70%; 

f) Proceder à limpeza da porta/ visor e maçaneta com solução detergente e 

enxaguar; 

g) Proceder à limpeza do piso com solução detergente; 

h) Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o box, o vaso sanitário 

e, por fim, o piso; 

i) Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, 

procedendo à higienização dos mesmos; 

j) Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em 

local específico; 

k) Retirar as luvas e lavar as mãos; 

l) Repor os sacos de lixo; 

m) Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel 

higiênico). 

 

1.11.2.Diariamente, duas vezes 

 

a) Realizar a coleta do lixo pelo menos duas vezes ao dia, ou quando o 

conteúdo ocupar 2/3 do volume total.  

 

1.11.3. Mensalmente, uma vez quando não explicitado 
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a) Colocar os EPIs necessários para a realização da limpeza; 

b) Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da 

matéria orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida 

desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das demais etapas; 

c) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-

los em local indicado pelo contratante e efetuar a troca de luvas; 

d) Iniciar a limpeza interna e externa do mobiliário da unidade com solução 

detergente para remoção da sujidade; proceder ao enxágue e após friccionar 

com álcool 70%; 

e) Executar a limpeza do teto, luminárias, janela, paredes/ divisórias, grades 

de ar condicionado e/ou exaustor, portas/ visores, maçanetas, interruptores e 

outras superfícies; 

f) Proceder à lavagem do piso com solução detergente, preferencialmente 

com máquinas; 

g) Realizar a lavagem do banheiro, limpeza do teto, paredes, pia (inclusive 

torneiras), box, vaso sanitário e, por fim, o piso; 

 

1.12. Áreas externas – pátio descobertos/ quadras descobertas 

 

1.12.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado. 

 

a) Varrer o piso.  

b) Retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente 

e colocando-os no local indicado pelo Contratante, sendo terminantemente 

vedada a queima dessas matérias em local não autorizado, situado na área 

circunscrita de propriedade da universidade, observada a legislação ambiental 

vigente e de medicina e segurança do trabalho.  

c) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em saco plástico 

de cem litros e removidos para local indicado pela Contratante.  

d) Remover os resíduos, acondicionando o lixo no local indicado pelo 

Contratante. 

e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

1.12.2. Semanalmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Lavar os pisos e desobstruir ralos e canaletas entupidas, inclusive em 

lajes. 
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b) Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou 

detergente neutro eliminando manchas:  das paredes e pilares; das portas 

(inclusive de abrigos de hidrantes), gradis e portões; de corrimãos e guarda-

corpos; de bancos e mesas fixos.  

c) Higienizar os cestos. 

d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

1.12.3.Mensalmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Remover manchas do piso.  

b) Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 

limpeza de paredes, pilares e rodapés, removendo manchas, rabiscos de lápis 

e caneta ou outras sujidades.  

c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

1.12.4.Trimestralmente, uma vez, quando não explicitado 

 

a) Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 

  
b) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 

 

1.13. Áreas externas – estacionamentos (abertos e subsolos), varrição de 

passeios e arruamentos 

 

Características: ambientes destinados a estacionamento de veículos, não 

havendo mobiliário, divisórias ou persianas. Nesses ambientes, não há restrição de 

horário para os serviços de limpeza.  

 

1.13.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Varrer o piso das áreas externas. 

b) Retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente 

e colocando-os no local indicado pelo Contratante, sendo terminantemente 

vedada a queima dessas matérias em local não autorizado, situado na área 

circunscrita de propriedade da escola, observada a legislação ambiental 

vigente e de medicina e segurança do trabalho. 
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c) Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo no local 

indicado pelo Contratante. 

d) Remover poças de água 

e) Remover os resíduos, acondicionando o lixo no local indicado pelo 

Contratante. 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

  

1.14. Áreas externas - pisos pavimentados adjacentes / contíguos às 

edificações 

 

Características: consideram-se áreas externas – pisos pavimentados adjacentes / 

contíguos às edificações aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, 

revestidas de cimento, lajota, cerâmica. 

 

1.14.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em saco plástico 

de cem litros e removidos para local indicado pela Contratante.  

b) Limpar / remover o pó de capachos. 

c) Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos acondicionando-os 

apropriadamente e retirando-os para local indicado pela contratante. 

d) Retirar papéis, detritos 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 

circunscrita de propriedade da Contratante, observada a legislação ambiental 

vigente e de medicina e segurança do trabalho. 

e) Fazer a coleta do lixo, no mínimo 01 vez ao dia; 

f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

 

1.14.2. Semanalmente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Lavar os pisos de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e 

similares. 

b) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
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1.15. Áreas externas - coleta de detritos em pátios e áreas verdes com 

frequência diária 

Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, 

pedregulhos, jardins e gramados. 

 

1.15.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado 

 

a) Retirar os detritos dos cestos e de outros recipientes de acondicionamento 

de resíduos, transportando-os para local indicado pela Contratante. 

b) Coletar papéis, detritos e folhagens das áreas, acondicionando-os 

apropriadamente e retirando-os para local indicado pela Contratante, sendo 

terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não autorizado, 

situado na área circunscrita de propriedade da Contratante, observada a 

legislação ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho. 

c) Fazer a coleta do lixo, no mínimo 1 vez ao dia; 

 
  
2. CRONOGRAMAS DE LIMPEZA 

 

2.1. A contratada deverá apresentar cronogramas de limpeza de todos os postos de 

trabalho, no qual se deve informar a distribuição dos funcionários, horário de trabalho e 

atividades a serem executadas, principalmente nos postos de trabalho onde haverá o 

compartilhamento de atividades. 

 
 
3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

 

3.1. Saneantes domissanitários são substâncias ou materiais destinados à higienização, 

desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso 

comum e no tratamento da água, compreendendo: 

 
a) Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 

microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

b) Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e 

vasilhas, e a aplicações de uso doméstico. 

  
 3.1.2. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e 

respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em 
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ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao 

registro, à industrialização, à entrega, ao consumo e à fiscalização. 

  
3.1.3. Durante a vigência do Contrato, se houver divergência entre o produto ofertado e 

o produto entregue, será solicitada a apresentação de novos laudos, cujos custos de 

emissão serão de responsabilidade da Contratada. 

 

3.2. Materiais de limpeza 

 

3.2.1. A contratada deverá fornecer os materiais necessários, inclusive domissanitários 

e produtos de higiene pessoal, para a prestação dos serviços, sendo que os produtos 

não deverão ser de fabricação própria ou caseira. Os produtos devem ser de boa 

qualidade, podendo ser rejeitados pelo preposto da administração caso não atenda às 

especificações mínimas de qualidade. 

 
3.2.2. É recomendado fortemente que sejam adquiridos produtos já prontos para o uso, 

sem a necessidade de diluição ou mistura. 

 
3.2.3. Na hipótese de não atender à recomendação acima, a diluição e a mistura dos 

produtos não devem ser realizadas nas dependências da Unifesp. Os produtos, ao 

chegarem a qualquer imóvel da universidade, já devem estar prontos para o uso. 

 
3.2.4. A empresa contratada deverá garantir a rastreabilidade dos saneantes, 

identificando as embalagens com lote, nome do produto, responsável pela preparação e 

data. Vale lembrar que os produtos comprados devem, necessariamente, estar 

registrados na ANVISA.  

 
3.2.5. Os produtos utilizados devem seguir, rigorosamente, as orientações do 

fabricante. 

 
3.2.6. É de inteira responsabilidade da contratada treinar os funcionários para a 

adequada manipulação dos saneantes, inclusive no armazenamento, no transporte, nos 

processos de diluição e na utilização dos equipamentos de proteção individual. 

 
3.2.7. É recomendado que sejam adquiridos produtos já prontos para o uso, sem a 

necessidade de diluição ou mistura, exceto à diluição em água, rotineiramente 

recomendada pelo fabricante. 
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3.2.8.  Na hipótese de não atender à recomendação acima, a diluição e a mistura dos 

produtos não devem ser realizadas nas dependências da Unifesp, seguindo as normas 

sanitárias vigentes. Os produtos, ao chegarem a qualquer imóvel da universidade, já 

devem estar prontos para o uso. 

 
3.2.9.A contratada deve-se atentar à Norma Regulamentadora N° 32 (e suas 

atualizações), que dispõe sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 

 
3.2.10. O descarte das embalagens e de outros resíduos domissanitário deve ser de 

responsabilidade da contratada e esta deverá fornecer certificado de destinação correta 

dos mencionados resíduos, sempre que solicitado. 

3.2.11.A contratada deverá utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e 

objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela 

Resolução RDC Nº 35/2008 da ANVISA e atualizações, devendo os produtos ter registro 

no Ministério da Saúde, exceto quanto isentos. 

 
3.2.12.A contratada deverá distribuir materiais sempre respeitando o dispenser 

disponível no posto de trabalho (por exemplo, papel higiênico, papel toalha, sabonete 

líquido para as mãos). Também, deverá manter estoque de materiais de higiene pessoal 

nos postos de trabalho para um intervalo de no mínimo 15 dias. Observação: estima-se 

que a circulação de pessoas no campus São Paulo seja igual à aproximadamente 30 mil 

pessoas (funcionários, alunos, pacientes e acompanhantes).  

  

3.2.13.Deverão ser fornecidos todo o material de consumo necessários à perfeita 

prestação dos serviços, inclusive para limpeza de biotérios. Segue tabela 

exemplificativa MÍNIMA, sendo que os produtos relacionados são apenas indicativos e 

não exaustivos, cabendo ser adequada e dimensionada pela licitante para a boa 

prestação dos serviços.  

 

Item Unidade 

Água Sanitária - água sanitária, composição química hipoclorito de 

sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, 

classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, 

corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 

g/l, cor amarela esverdeada bastante fraca. 

Galão 5 lts 

Álcool Etílico hidratado 92,8 INPM (Álcool 96° GL), apresentação 

líquida. 
- 
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Cera líquida incolor – Aparência líquida leitosa, cor branca, 

odor característico, pH: 8,5 - 9,5, peso específico: 1,025 - 1,030 

g/cm3 viscosidade: 3,0 - 4,0 cps teor de ativos: 25,0 - 26,0 %. 

Acabamento de alto brilho e antiderrapante, aplicável em paviflex e 

similares, granilite, mármore, ardósia, etc. Registro no Ministério da 

Saúde: Produto dispensado de registro na ANVISA/MS Parecer técnico 

(CATES) 14/09/2001 - marca ON AN’ON ou similar. 

Galão 5 lts 

Desinfetante para banheiros - desinfetante, composição à base de 

quaternário de amônio, características adicionais com aroma, 

princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensioativo s, 

teor ativo teor ativo em torno de 0,4%. 

- 

Desinfetante/Desodorizante de uso geral - Aroma Floral Galão 5 lts 

Desodorizador de ar essência lavanda/jasmim, apresentação 

aerossol, aplicação aromatizador ambiental. 

- 

Detergente líquido neutro, com glicerina - composição agente 

sequestrante, estabilizante, umectante, componente ativo tensoativo 

aniônico (todecilbenzeno sulfanato de aplicação lavagem talheres, 

louças, pisos, azulejos, aroma inodoro, característica adicional líquido 

viscoso, ph (100%): 6,7 a 7,0. 

frasco 500ml. 

Esponja de lã de aço carbono dimensões aproximadas: 7,5 x 16 x 17 

cm. 

 

Esponja Dupla – Face multiuso Dimensões 11X7, 5 X 2,3 mm; Matéria

Prima: Espuma de Poliuretano, Fibra Sintética c/ abrasivo. 
Und 

Fibra verde e branca - Produto à base de fibras sintéticas, sem 

mineral abrasivo, produzido dentro de modernos padrões 

tecnológicos.  

- 

Flanela 30X40cm - Amarela fibra maleável indicada para superfícies 

delicadas e pode ser usada também na limpeza de superfícies em 

inox, vidros, fórmicas, etc. Não provoca riscos às superfícies. 

Und 

Flanela de microfibra para limpeza de telas em LED (flanela limpa 

seca). Ou kits específicos para limpeza destes equipamentos. 
 

Hipoclorito sódio (cloro líquido).  

Hipoclorito sódio em pastilhas  

Limpa carpete (Vanish Karpex ou similar) - 
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Limpa Pedra - Composição Química: Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, 
ácido dodecilbenzeno sulfônico linear, corante e veículo. Princípio 
Ativo: Ácido Fluorídrico à 71% e Ácido Clorídrico à 33%, pH (1.0%) = 
2,50 à 3,50. Aparência: Líquida. Densidade = 0,950 a 1,050 g/cm³. 
Solubilidade em água: 100%. 

Galão 5 lts 

Limpador multiuso Frasco 500 ml 

Lustra Móveis - Ceras, silicones, emulsificantes, espessante, 

conservante, solvente alifático, coadjuvante e água, fragrânci

lavanda (tipo Poliflor). 

Frasco 200 ml 

 

Pano de limpeza para piso - material algodão cru, comprimento 

mínimo de 60 cm, largura mínima de 40 cm, características 

adicionais chão, tipo saco. 

Und 

 

Pano de chão descartável para uso em áreas críticas, como centro 

cirúrgico 

 

 

Papel higiênico - folha simples, Classe 01, fragrância neutra, na  cor 

branca, alvura maior que 80%, índice de maciez menor que 6 Nm/G, 

resistência a  tração ponderada igual ou maior que 90 n/m, 

quantidade de furos menor que 100 mm2/m2, quantidade de pintas 

menor que 200 mm2/m2, tempo de absorção de água menor que 6 s, 

conforme norma ABTN NBR 15464-1 e 15134, características 

complementares: matéria prima 100% fibra vegetal, comprimento do 

rolo 30 m - com tolerância de 2%, com largura de 10 cm - com 

tolerância de 2%, diâmetro no Máximo 11,7 cm, largura do tubete 10 

cm - com tolerância de 2%, diâmetro interno maior que 4 cm, 

formato gofrado, picotado, neutro. Rotulagem contendo: com 

identificação da classe, marca, quantidade de rolos, aroma,

metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, 

telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto. 

Produzido conforme NBR 15464-1 e 15134 e suas atualizações. 

Rolo 

Papel higiênico, 100% fibras celulósicas naturais, folhas duplas 

alta qualidade, 300m x 10 cm, picotado, branco, sem perfume e que 

ofereça maciez. Papel não reciclado e acompanhado de laudo de 

análise satisfatório quanto a alvura e microbiológico. 

Dermatologicamente testado, tipo Personal, Neve ou similar. 

Rolo 
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Papel toalha em rolo com 50 metros  Rolo 

Papel toalha Interfolha 2 dobras produzido com 100% celulose 

virgem. 21x21 cm  ou 23x21cm. Absorção superior. Produto com a 

certificação FSC®. (Certificado florestal). 

 

Polidor de metal (braço) Frasco 200 ml 

Removedor de cera e impermeabilizantes para piso Galão 5 lts 

Sabão em barra composição básica sabão glicerinado, tipo neutro, 

características adicionais 1ª qualidade. 

- 

Sabão em pó – aplicação limpeza geral - 

Sabão líquido- Aroma Neutro Galão 5 lts 

Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, cor verde 

claro, odor Erva Doce, acidez 6,5 a 7,5 Ph, teor ativos 10,5 a 11,5 Per, 

que contenha hidratantes, para dispenser. 

Unid. 

Saco plástico para acondicionamento de resíduos comuns (Grupo D) 

Preto; de 100 litros, de polietileno para coleta de resíduos sólidos, 

com identificação individual do fabricante, do responsável técnico, da 

isenção do registro com a respectiva data de validade e do número 

do lote de fabricação de acordo com as normas especificas da ABNT 

NBR 9195, NBR 9191 e NBR 7500 e suas atualizações, com as 

seguintes medidas: 75 x 105cm (embalados em pacotes com 100 

unidades). 

Pacotes                                            

(com 100 unidades 

cada) 

Saco plástico para acondicionamento de resíduos potencialmente 

infectantes (Grupo A) - branco leitoso; de 100 litros, de polietileno 

para coleta de resíduos sólidos, com impressão individual de símbolo 

de substância infectante (subclasse 6.2, conforme ABNT NBR 7500 e 

Resolução 420 da ANTT e suas atualizações) em uma das faces do 

saco, estampada a aproximadamente 1/3 acima da base, na cor 

preta com fundo branco, com identificação individual do fabricante, 

do responsável técnico, da isenção do registro com a respectiva data 

de validade e do número do lote de fabricação de acordo com as 

ABNT NBR 9195, 9191 e 7500 e suas atualizações, com as seguintes 

medidas: 75 x 105cm (embalados em pacotes com 100 unidades).

Pacotes                                            

(com 100 unidades 

cada) 

Saco plástico para resíduos comuns (Grupo D), capacidade de 100 

litros, TRANSPARENTE, confeccionado em polietileno de alta 

resistência, fabricado de acordo com as normas especificas da ABNT 

Pacotes                                            

(com 100 unidades 

cada) 
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NBR - 9191 e NBR - 9195 e suas atualizações, para acondicionamento 

exclusivo de resíduo, nas medidas mínimas 75 x 105cm (embalagem 

pacote com 100 unidades). 

Saco plástico para resíduos comuns (Grupo D), capacidade de 40 e 

60 litros, na cor preto, confeccionado em polietileno de alta 

resistência, fabricado de acordo com a ABNT NBR 9191 e 9195 e suas 

atualizações, para acondicionamento exclusivo de resíduo, nas 

medidas mínimas 59 x 62cm (embalagem pacote com 100 unidades).

Pacotes                                 

(com 100 unidades 

cada) 

Saco plástico para resíduos comuns (Grupo D), capacidade de 40 e 

60 litros, na cor TRANSPARENTE, confeccionado em polietileno de 

alta resistência, fabricado de acordo com as normas especificas da 

ABNT - NBR - 9191 e NBR – 9195 e suas atualizações, para 

acondicionamento exclusivo de resíduo, nas medidas mínimas 59 x 

62cm (embalagem pacote com 100 unidades). 

Pacotes                                            

(com 100 unidades 

cada) 

Sapólio em pó Kg 

Toalha de papel interfolhas de 03 (três) dobras, 02 (duas) abas de 

reforço na cor branca com fibras 100% natural, folhas com 20 cm x 

26 cm. Alta qualidade e Absorção.  

Maço 

Vaselina líquida Lts 

 
3.2.14. A Contratada deverá apresentar, antes do início da prestação do serviço a 

relação dos produtos que serão usados, com as respectivas fichas técnicas e outras 

informações que comprovem a qualidade do material. 

  
3.2.15. A entrega dos materiais de limpeza deverá ser realizada com veículo da 

contratada. 

 
3.2.16. A contratada poderá instalar, mediante autorização do Departamento de 

Infraestrutura do campus e quando o sanitário tiver estrutura suficiente, secadores 

automáticos de mão, minimizando assim o uso de papel toalha. 

 
 
3.3. Relação dos equipamentos e ferramentas  

 

3.3.1. Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e utensílios necessários à perfeita 

prestação dos serviços. Segue tabela exemplificativa MÍNIMA, sendo que os produtos 

relacionados são apenas indicativos e não exaustiva, cabendo ser adequada e 

dimensionada pela licitante para a boa prestação dos serviços.  
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ITEM 

320 pá POP, conjunto MOP pó 60 

Aspirador de pó industrial (110v) 

Balde plástico 

Balde duplo com escorredor para uso de mop água. Cabo metálico 
com revestimento plástico e com rosca. Dimensão: 1,20 (altura) x 
20mm. 
Carros funcionais Kit 4 – Haste americana, carrinho espremedor 

(501), Refil líquido 

Carro coletor de lixo Aramado com tampa (não existe) 

Containers para transporte interno de resíduos sólidos 500L 

Containers para transporte interno de resíduos sólidos 120L com 

rodas- (manter no mínimo dois por posto de trabalho) 

Containers para transporte interno de resíduos sólidos 1000L 

Discos pretos 350mm para encerar 

Discos verdes 350mm para lavagem 

Enceradeira grande - Polidora 

Enceradeira pequena - Lavar/Encerar 

Escada de alumínio 4 degraus 

Escada de alumínio 6 degraus 

Escova de mão 

Escova sanitária 

Extensões de 20 e 50metros 

Flanela 30x40cm 

Flanela de microfibra para limpeza de telas Led 

Luvas de látex natural  

Mangueira 

Máquina de lava-jato/lavadora de alta-pressão (tipo WAP) 

Máquina para limpeza de carpete a seco 

 

Máquina para puxar água na lavagem de carpete 

Mop 

MOP água completo com cabo 

Pá de lixo de plástico cabo longo 80cm 

Pá lixo metal galvanizada cabo longo 
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Placa de informação (Piso Molhado) 

Rádios transmissores para comunicação (tipo nextel) 

Rodo com 2(duas) borrachas de 40cm c/ cabo de madeira 

Rodo com 2(duas) borrachas de 60cm c/ cabo de madeira 

Rodo especial para limpeza de vidros (tipo Super Rodo Limpa Vidros 
Scotch Brite). 
Soprador uso profissional material Polipropileno e ABS 

Vaporeto (máquina de limpeza a vapor) 

Vassoura de Naylon c/ cabo de madeira 

Vassoura de pelo 40cm c/ cabo de madeira 

Vassoura de pelo 60cm c/ cabo de madeira 

Vassoura (de pêlo, piaçava) com cabo de madeira 

 
3.3.2. Os equipamentos e ferramentas utilizados na Unidade Santo Amaro deverão 

permanecer na unidade.  

 
3.3.3. Os equipamentos e ferramentas danificados, furtados ou extraviados deverão 

ser repostos no prazo máximo de 24 horas. 

 
3.3.4. É de inteira responsabilidade da contratada as despesas provenientes do 

transporte dos equipamentos e ferramentas. 

 
3.3.5. A Contratante não se responsabilizará por bens de terceiros mantidos em suas 

instalações, a responsabilidade é exclusiva da contratada. 

 

3.3.6. É de inteira responsabilidade da Contratada as despesas provenientes do 

transporte dos equipamentos e ferramentas, bem como os insumos necessários para 

uso desses equipamentos. 

 

 
3.4. Veículos 

3.4.1. A contratada deverá disponibilizar, no mínimo, três veículos. Dois destes 

prestarão serviços de forma ininterrupta (coleta de resíduos). A contratada deverá 

efetuar a reposição de veículo em dias de rodízio municipal e em caso de manutenção 

ou outro motivo de força maior. 

 
3.4.2.Todos os custos referentes à manutenção dos veículos, motoristas, combustível e 

outros é de exclusiva responsabilidade da Contratada. 
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3.4.3. Os veículos serão utilizados para o transporte de resíduo e de materiais e 

equipamentos (descrição no item 4). 

 
4. COLETA E TRANSPORTE INTERNO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INFECTANTES E 

MATERIAIS/ PRODUTOS DE LIMPEZA 

 

4.1. A coleta interna consiste no recolhimento dos resíduos sólidos gerados nos postos 

de trabalho. O transporte consiste no encaminhamento desses resíduos, por meio de 

veículo ou outro meio apropriado, incluindo toda a mão de obra necessária, até o abrigo 

externo (local de armazenamento final).  As despesas e custos referentes a esse 

item deverão ser aportados em Despesas Administrativas/Operacionais na 

planilha de composição de custos de mão de obra, utilizando o item “veículo” 

da memória de cálculo”. 

 
4.2. A contratada deverá seguir a rotina previamente estabelecida pela contratante para 

a coleta interna de cada unidade ou setor. 

 
4.3. A seguir breve resumo da utilização dos veículos: 

 

a) Um veículo exclusivo para transporte interno de resíduos potencialmente 

infectantes (Grupo A, conforme RDC 306, da ANVISA, a Resolução CONAMA 358), 

devidamente identificado (conforme Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres e ABNT NBR 7500). Os resíduos potencialmente infectantes devem ser 

encaminhados pela Contratada até aos locais de armazenamento indicados pela 

Contratante. 

b) Um veículo exclusivo para transporte de resíduos comuns (Grupo D, conforme 

RDC 306, da ANVISA, a Resolução CONAMA 358). Os resíduos comuns devem ser 

encaminhados pela Contratada até aos locais de armazenamento e destino indicados 

pela Contratante, inclusive entrega em cooperativas parceiras. 

c) Um veículo para transporte de materiais e produtos de limpeza.  

4.4. Os veículos para transporte de resíduos deverão seguir as especificações da 

legislação vigente (RDC 306 da ANVISA, e da ABNT NBR 12810, etc). O 

encaminhamento dos resíduos até os locais de armazenamento externo será de 

responsabilidade da Contratada, devendo a coleta ser efetuada conforme geração de 

resíduos pela Contratante.  

 
4.5. O transporte de resíduos potencialmente infectantes deve ser feito em veículo 

exclusivamente utilizado para este fim. É vedado o transporte de resíduos 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

89 

potencialmente infectantes no mesmo veículo usado para transportar resíduos comuns 

ou no veículo utilizado para transportar produtos de limpeza e vice-versa.  

 
4.6. A Contratada deverá limpar, imediatamente após a coleta externa, seja esta em 

qualquer horário, os abrigos de resíduos potencialmente infectantes e comuns, 

indicados pela Contratante. 

 
4.7. O transporte interno dos resíduos sólidos deve ser realizado com roteiro definido e 

em horários que não interfira nas atividades das unidades. 

 
4.8.O encaminhamento dos resíduos sólidos ao local de armazenamento final deverá ser 

realizado em horários compatíveis ao da empresa que promove a coleta e o transporte 

externo dos resíduos. 

 
4.9. A Contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual aos 

funcionários envolvidos no processo de coleta de resíduos: luvas, máscaras e botas. 

 
4.10.Ao fim de cada dia de trabalho deverá ser procedida à lavagem dos recipientes 

utilizados para recolhimento e transporte dos Resíduos. 

 
4.11. A Contratada deverá disponibilizar containers/recipientes para armazenamento e 

transporte interno de resíduos sólidos, que devem ser constituídos de material rígido, 

lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, 

cantos arredondados, providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. 

  
4.11.1.Os recipientes/containers com mais de 400L de capacidade devem possuir 

válvula de dreno no fundo. 

 
4.12. A Contratada deverá observar ainda o disposto no Decreto nº 46.594/05 da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, no que couber, referente à coleta e transporte de 

resíduos.  

 

4.13. A Contratada será responsável pela obtenção, apresentação e acompanhamento 

da licença de veículos para coleta e transporte de resíduos, nos termos da legislação 

sanitária vigente na localidade de prestação de serviços. 

 
4.14. Para fins de informação, esclarecemos que foi implantada no Campus São Paulo a 
coleta seletiva de resíduos. 
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5. TREINAMENTO 

 

5.1. A contratada deverá fornecer treinamento periódico aos empregados sobre 

técnicas de limpeza; NR 32; práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de 

consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos 

observados as normas ambientais vigentes; combate ao mosquito Aedes Aegypti, entre 

outros cursos constantes na convenção coletiva e legislação vigente.  

 
5.2.A contratante também poderá ofertar cursos que considerar pertinentes de acordo 

com as necessidades institucionais (por exemplo: coleta seletiva; combate ao mosquito 

Aedes Aegypti, etc). A data e horário de realização dos cursos deverá ser previamente 

definida junto à Contratada. 

5.3. O relatório dos treinamentos realizados aos empregados deverá ser fornecido 

semestralmente, contendo programação, carga horária, horário e relação nominal dos 

participantes. 

 
5.4. A contratada deve instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas 

áreas da Contratante, bem com oferecer treinamento sobre a utilização dos 

equipamentos de prevenção a incêndio. 

 
5.5. Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa 

técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de 

infecção hospitalar, bem como procedimentos adotados pela contratante, destacando-

se: 

 
5.6. A Contratada deverá habilitar os profissionais de limpeza para o uso de 

equipamentos específicos destinados à limpeza das áreas crítica, semicrítica e não 

crítica, contemplando, no mínimo, as seguintes orientações: 

 
a) Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das 

atividades de trabalho; 

b) Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando 

realizados com a utilização de luvas; 

c) Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área 

do hospital antes dos procedimentos de limpeza; 

d) Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo/ 

contaminado para o mais sujo/ contaminado, de cima para baixo em movimento 

único, do fundo para frente e de dentro para fora; 
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e) Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mopps, esfregões, 

panos de limpeza, escovas, baldes, etc.) nas salas de utilidades indicadas pela 

unidade Contratante, diariamente, ou sempre que utilizados em locais 

contaminados; 

  
6. ENCARREGADA E SUPERVISORA 

 
6.1. O número de encarregadas a ser contratada deve seguir o que dispõe a instrução 

normativa n° 2 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações. 

 
6.2. A empresa deve manter supervisora operacional para acompanhamento da 

prestação do serviço. 

 
  
6.3. As atribuições da encarregada são, no mínimo: 

 

a) Visitar todos os postos de trabalho verificando a prestação do serviço, no 

mínimo 03 vezes por semana ou sempre que necessário; 

b) Definir cronograma de limpeza de cada posto de trabalho e verificar seu 

cumprimento ; 

c) Orientar funcionários sobre técnicas de limpeza; 

d) Indicar a realização de lavação e aplicação de cera, seguindo 

periodicidade prevista na descrição das tarefas a serem executadas na área; 

e) Verificar com os usuários a avaliação do serviço; 

f) Informar a supervisora sobre dificuldades ou sugestões de melhoria na 

prestação do serviço; 

g) Outras funções pertinentes à função.  

  
 
7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Horário de prestação do serviço 

 
7.1.1. A distribuição dos horários dos funcionários deverá considerar o horário de 

funcionamento dos postos de trabalho e necessidades da prestação de serviços, 

respeitando-se a jornada de 44 horas semanais.  

 

7.1.2. O atendimento deverá ocorrer de segunda a sexta-feira das 6h00 às 22h00 e 

sábado das 6h às 17h00. O horário de trabalho poderá ser alterado a pedido da 
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contratante, desde que observados os limites da jornada de trabalho previsto na 

legislação vigente. 

 
7.2. Base operacional 

 

7.2.1.  A contratada deverá manter imóvel próximo à contratante, aproximadamente 

500 metros da sede administrativa do Campus São Paulo (Rua Botucatu, 740), para 

servir de vestiário, refeitório, escritório e almoxarifado para guarda dos saneantes 

domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais necessários 

à boa prestação dos serviços, observando ainda a legislação trabalhista e Convenção 

Coletiva de Trabalho vigente. O imóvel deverá ter garagem para estacionamento dos 

veículos.  

 
 
7.3. Local de execução dos serviços 

 

7.3.1. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis do Campus São Paulo e Unidade 

Santo Amaro da Universidade Federal de São Paulo. O número inicial de imóveis 

constantes no contrato pode sofrer acréscimos e/ou decréscimos segundo a 

conveniência e necessidade da Contratante.   

 
7.3.2. Os funcionários serão alocados tendo como referência a área física a ser limpa, 

observando-se a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada 

serviço e das condições do local, objeto da contratação.  

 
7.3.3. Destaca-se que o campus São Paulo desenvolve em seus imóveis, atividades de 

pesquisa, ensino, assistência à saúde e administrativas. Sendo que em mesmo imóvel 

todas essas atividades podem estar sendo realizadas concomitantemente.  

 
7.3.4. Também, ressalta-se que alguns imóveis foram adaptados para realização das 

atividades e por esta razão, possuem características peculiares. 

  

7.3.5. A relação inicial de imóveis consta anexa ao edital. 

 

7.3.6.  A empresa deve elaborar sua proposta considerando o atendimento a toda a 

legislação trabalhista, como é um ponto que sempre gera discussão posteriormente, 

inclusive o disposto na Súmula 448 do TST, abaixo transcrita, não cabendo 

reivindicações posteriores:  
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“Súmula nº 448 do TST 

ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA 
REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.  (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II ) – Res. 
194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.  

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial 
para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo 
necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial 
elaborada pelo Ministério do Trabalho. 

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de 
grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à 
limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de 
insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-
15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de 
lixo urbano. 

 

7.4. Da produtividade adotada 

Na tabela a seguir informa-se a produtividade adotada por tipo de área: 
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Campus São Paulo

A nº

M2 Serventes

1  Áreas Internas - pisos frios       15.708,00 700 22,44 22,44

2
 Áreas Internas - com trânsito em 
área médico hospitalar 

      15.432,00 600 25,72 25,72

3  Áreas Internas - biblioteca            339,00 1.300 0,26 0,26

4
 Áreas Intenas - Corredores / Rampas 
/ Escadas 

        9.854,00 2.000 4,93 4,93

5
 Áreas Intenas - Anfiteatros / Salas de 
Aula 

        3.206,00 1.300 2,47 2,47

6
 Áreas Intenas - Sala de Educação 
Infantil 

        1.378,00 330 4,18 4,18

7  Áreas Internas - pisos acarpetados            315,00 800 0,39 0,39

8  Áreas Internas - Laboratórios       14.845,00 500 29,69 29,69

9
 Áreas Internas - Almoxarifados / 
Galpões         1.850,00 1.350 1,37 1,37

10
 Áreas Internas - áreas com espaços 
livres  

           615,00 800 0,77 0,77

11
 Áreas Médico-Hospitalar e  
assemelhados         6.984,00 330 21,16 21,16

12
 Áreas Externa - Pátio Coberto / 
Quadras         2.945,00 1.500 1,96 1,96

13
 Áreas Externa - Pátio Descoberto / 
Quadras descoberta         2.857,00 3.000 0,95 0,95

14
 Áreas Externa - Pisos pavimentados 
adjacentes / contíguos às edificações       15.645,00 1.200 13,04 13,04

15
 Áreas Externas - Varrição de  
passeios e arruamentos       15.205,00 6.000 2,53 2,53

16
 Áreas Externas - Pátios e  áreas 
verdes com alta frequencia            941,00 1.200 0,78 0,78

17
 Áreas Externas - Pátios e  áreas 
verdes com média  frequencia         5.484,00 1.200 4,57 4,57

18

 Áreas Externas - Pátios e  áreas 
verdes com baixa frequencia         2.695,00 1.200 2,25 2,25

19
 Áreas Externas - Coleta de detritos 
em pátios e áreas verdes com 
frequencia diária 

        4.630,00 100.000 0,05 0,05

Universidade Federal de São Paulo

PRODUTIVIDADE

Total

Total de Serventes com Base na Metragem 139,51

Itens Área Produtividade
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7.5. Do período e prazo de fornecimento 

 

7.5.1. O prazo para início da prestação dos serviços será de até 10 dias corridos após o 

recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 

  
7.5.2. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 

publicação do contrato. 

 
7.5.3. A prorrogação se dará com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração, mediante termo aditivo, desde que demonstrado o 

interesse público e a critério da Contratante, até o limite total de 60 (sessenta) meses, 

conforme artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

 
7.6. Do quadro de empregados 

 

7.6.1. A redução do número de funcionários, em função de novas tecnologias 

(equipamentos) que resultem em índices de produtividades maiores, poderá ser 

adotada desde que a licitante comprove através de Manuais Técnicos dos equipamentos 

adotados (contendo a citada produtividade) ou laudos / estudos técnicos emitidos, a 

possibilidade de atender ao objeto de forma satisfatória.  

 
7.6.2. Todos os funcionários da contratada deverão usar crachá de identificação, 

contendo pelo menos nome e código de identificação. Os colaboradores que atuarão em 

áreas insalubres deverão apresentar-se com crachá com características diferentes para 

fácil identificação. 

  
7.6.3. A Contratada deverá comparecer ao Campus São Paulo da UNIFESP para 

avaliação e emissão de laudo pericial referente às áreas insalubres, sendo necessária a 

classificação da atividade conforme prevê a NR15 do Ministério do Trabalho. 

 

7.6.4. A Contratada deverá informar a relação de funcionários que recebem o adicional 

de insalubridade e o respectivo grau de insalubridade.   

 
 
7.6.5. O pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade deverão ocorrer de 

acordo com a legislação trabalhista vigente, inclusive súmula 448 do TST. Vale 

ressaltar que o campus São Paulo possui centros cirúrgicos e abrigo de 

resíduos. A contratada deverá informar a relação de funcionários que recebem 

o adicional de insalubridade, segundo grau.  
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 7.6.5.1. Para definição dos custos referentes ao atendimento da 

Súmula 448/TST, percentuais de adicional de insalubridade e demais 

custos, a licitante deverá agendar visita, através do endereço 

eletrônico informado no Item 7.13 do Anexo I. Caso optar pelo envio da 

Declaração de que tomou ciência dos locais de prestação de serviços 

(Item 6.10.4 do Edital), não caberão reinvidicações posteriores devido 

a equívocos no dimensionamento dos percentuais de adicional de 

insalubridade ou demais itens não previstos inicialmente na planilha 

de composição de custos apresentada pela empresa.  

 

 7.6.5.2. Apenas para fins de informação estatística, informamos 

que no Contrato atual, a empresa tem o seguinte número total de 

empregados fazendo jus ao adicional de insalubridade: 

a) Grau 20%: 83 serventes e 05 Encarregados 

b) Grau 40%: 08 serventes   

 

7.6.5.3. Conforme informado no Item 7.6.5.1 a empresa vencedora 

deverá efetuar seus próprios cálculos referente a pagamento de 

adicional de insalubridade, os quais serão deverão ser comprovados 

após assinatura do Contrato por meio de Laudo emitido nos termos da 

legislação trabalhista vigente, não cabendo reivindicações posteriores 

por eventuais erros de estimativas. 

 
7.6.7.Os funcionários deverão ter a escolaridade prevista na legislação vigente e 

convenção coletiva e possuir experiência comprovada de no mínimo 6 (seis) meses na 

função. 

  
7.6.8. Os funcionários deverão, preferencialmente, residir na região da 

Grande São Paulo. 

7.6.9 A contratada poderá absorver, se possível e quando for o caso, a mão-de-obra 

atualmente contratada, visando diminuir os custos com treinamento e facilitar a 

transição na prestação de serviços, mediante anuência da contratante. 

 

7.6.10. É vedada a contratação de familiares de servidor pertencente ao quadro de 

pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste contrato, de acordo com a Lei do 

Nepotismo (Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010 – Art. 7º). 
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7.6.11. As faltas e ausências de funcionários deverão ser respostas em até duas horas 

nos locais com atendimento assistenciais e acadêmicos e até cinco horas nos locais com 

atividades administrativas e laboratoriais, devendo fornecer a comprovação da 

reposição das faltas. 

  
7.6.12. O registro da frequência dos funcionários deverá ser eletrônico. As exceções 

serão permitidas nos imóveis cuja distância a ser percorrida entre a base e o posto de 

trabalho exigir pagamento de novo vale-transporte. 

 

7.6.13. Nas áreas laboratoriais e médico-hospitalar devem ser usados exclusivamente 

os carros funcionais. 

  
 
 
8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s e  MATERIAIS 

 
8.1.Deverão ser fornecidos pela Contratada os uniformes e EPI´s a serem utilizados 

pelos funcionários, sempre que necessário, bem como equipamentos de proteção 

coletiva, conforme previsto nas legislações vigentes, inclusive Convenção Coletiva de 

Trabalho. 

  
8.2. Os EPI´s compreendem, no mínimo, protetor facial, repelente, luva raspa de couro, 

luva de látex/vinil acrílico, máscara com respirador, touca de TNT, bota cano médio e 

sapato de segurança. 

  
8.4. Os materiais, utensílios e equipamentos listados representam o material mínimo 

desejado, podendo ser ampliado, conforme necessidade. 

  
8.5. Os materiais deverão ser aprovados pela contratante, que poderá solicitar sua 

substituição a qualquer momento de forma devidamente motivada. 

  
 
9. UNIFORMES  

 9.1. A Contratada deverá fornecer, às suas expensas e sem nenhuma cobrança 

junto aos empregados, uniformes e seus complementos de acordo com o clima da 

região, atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças 

para todas as estações climáticas do ano e com o disposto no respectivo Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, para todos os empregados e em um só 

padrão. Deverão ser fornecidos os seguintes itens mínimos, no início do contrato 1 
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conjunto completo e a cada período de 12 meses e sempre que necessário, 01 conjunto 

completo;  

  
9.2. O conjunto completo de uniformes é composto de 2 Calças em brim, 2 camisas de 

manga curta em brim, 1 agasalho de inverno, 1 par de sapato/ bota com solado de 

borracha, 4 pares de meias, 2 camisetas de Algodão, 1 crachá e Equipamento de 

Proteção Individual necessários (touca, luva, botas, capacete, etc). 

 
9.3. Deverá ser fornecido 01 (um) novo conjunto de uniforme sempre que apresentarem 

sinais de desgaste ou, ainda, a pedido da Contratante. 

 
9.4. Deverá fornecer, no início do contrato ou a cada alteração, amostra do uniforme a 

ser adotado, para aprovação da Contratante quanto à qualidade, modelo e cores. 

 

9.5. Deverá propiciar aos empregados as condições necessárias para o perfeito 

desenvolvimento dos serviços, com o fornecimento e manutenção dos uniformes, 

materiais e equipamentos, em conformidade com as exigências legais, sendo que a 

Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens a seus 

empregados. 

 
9.6. Os uniformes deverão ser substituídos anualmente ou sempre que os mesmos 

apresentarem visíveis sinais de desgaste, sendo que a Contratada não poderá repassar 

os custos de qualquer um destes itens a seus empregados.  

 
10. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. A fiscalização terá como 

documento orientador a instrução normativa n° 2 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão de 2008 e suas atualizações, bem como outra legislação e 

normativas pertinentes ao objeto. 

 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, 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 Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

99 

 
  

10.3. Os usuários do campus encaminharão as solicitações, queixas e elogios referentes 

ao serviço de limpeza através do e-mail limpeza.csp@unifesp.br. Em se tratando de 

solicitação de serviço ou queixa, assim que receber a mensagem, a equipe da Seção de 

Limpeza contatará a supervisora da contratada para providências. Posteriormente, no 

mesmo dia, o usuário será contatado pela equipe para verificar se a solicitação foi 

atendida. Em caso negativo, será aplicado o acordo de nível de serviço.  

  
10.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as solicitações e ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis.  

 
10.5.A verificação da adequação da prestação do serviço será realizada rotineiramente 

através de vistorias aos imóveis, análise dos formulários de avaliação mensais 

fornecidos por cada imóvel e solicitações, queixas e elogios recebidas através do canal 

de comunicação da Seção de Limpeza com seus usuários.  

  
10.6.Ao concluir um período de prestação do serviço, a contratada deverá fornecer 

todos os documentos comprobatórios da execução do serviço. Apenas após avaliação 

dos documentos pela fiscalização do contrato, o que deverá ocorrer no prazo de 10 dias 

a contar da data de entrega, a contratada poderá emitir a nota fiscal.  

 
10.7.A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da 

Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato, seguirá o 

disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução 

Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem 

prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a 

especificidade do objeto e do local. 

 
10.8.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices 

de produtividade. 

 
10.9. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
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detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

 
10.10. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados 

 
10.11. A contratada deverá fornecer no mínimo quatro rádios de comunicação para o 

contato entre equipe da Seção de Limpeza e empresa. 

 
  
11. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

 

11.1. A contratada deverá fornecer toda a documentação dos funcionários que atuaram 

no contrato. Abaixo, apresentamos a relação mínima de documentos a serem 

fornecidos, para fins de pagamento MENSAL:  

 

a) Distribuição dos funcionários segundo local de trabalho (imóvel), 

contendo: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade, horário de trabalho, férias, 

licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhada, data do desligamento do 

contrato (modelo anexo). Este documento deve ser fornecido em formato 

impresso e eletrônico. 

b) Cópia do cartão de ponto dos funcionários; 

c) Resumo do número de funcionários atuantes no contrato por função; 

d) Comprovante de pagamento dos salários e benefícios previstos na 

convenção coletiva e legislação vigente; 

e) Comprovante do recolhimento do FGTS por meio dos seguintes 

documentos: 

i. cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela 

Conectividade Social (GFIP); 

ii. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 

bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for 

efetuado pela Internet; 

iii. cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP 
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(RE); 

iv. cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

f) Comprovante do recolhimento das contribuições ao INSS por meio de: 

i. cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela 

Conectividade Social (GFIP); 

ii. cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; 

iii. cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 

bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for 

efetuado pela Internet; 

iv. cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP 

(RE); 

v. cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

g) Ficha de admissão; 

h) Comprovante de entrega de EPIs; 

i) Cópia da carteira de trabalho para as novas admissões e demissões; 

j) Cópia da rescisão de contrato de trabalho; 

k) Declaração que comprove o desligamento do funcionário do contrato 

celebrado com a contratante (transferência de funcionário para outro contrato); 

l) Notificação de férias e outros afastamentos (acidentes de trabalho, 

atestados médicos, etc); 

m) Check list de realização de terminais (modelo anexo); 

n) Comprovação de reposição de ausência de funcionário.  

 
11.2. Sempre que houver alteração do quadro de funcionários, a Contratante deverá 

encaminhar à contratada em até dois dias úteis, o arquivo da distribuição dos 

funcionários segundo local de trabalho atualizado. 

 
11.3. A Contratante atualizará a primeira relação de funcionários enviada 

periodicamente. 

 
11.4. As faltas e ausências de funcionários deverão ser respostas em até duas horas nos 

locais com atendimento assistenciais e acadêmicos e até cinco horas nos locais com 

atividades administrativas e laboratoriais. A reposição deverá ser de um funcionário por 

outro. Recomenda-se que a contratada forneça comprovação da reposição das faltas. 

 

11.5. As notas fiscais somente poderão ser faturadas mediante autorização da 

Contratante e após o envio de toda a documentação no Item 11 deste Edital.   
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  
12.1. Exercer a fiscalização do Contrato por meio de servidores especialmente 

designados, na forma prevista na Lei nº 8.666 de 1993; 

 

12.2. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência; 

  
12.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 
12.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista; 

 
12.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

 
12.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 
12.7. Efetuar o pagamento à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na 

forma do contrato; 

 
12.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
12.9. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

  
12.9.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e 

apoio ao usuário; 
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12.9.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

contratadas; 

12.9.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

 

12.9.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. Executar os serviços por meio do fornecimento da mão de obra, dos saneantes 

domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios, imóveis e 

demais atividades correlatas; 

 
13.2. Assumir responsabilidade integral pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 
13.3. Selecionar, orientar, capacitar e preparar rigorosamente os empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta 

e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas CTPS; 

 
13.4. Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de vinte 

e quatro horas após a notificação, qualquer empregado cuja conduta seja tida como 

inconveniente pela Administração; 

 

13.5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

 
13.6. Fornecer uniformes e seus complementos de acordo com o clima da região, 

atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas 

as estações climáticas do ano e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou 

Dissídio Coletivo de Trabalho e em Edital, para todos os empregados; 

 
13.7. Manter sediados junto à Administração, durante os turnos de trabalho, 

elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
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13.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços 

em perfeitas condições de uso e substituir os danificados em até vinte e quatro horas. 

Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 

evitar danos à rede elétrica; 

 
13.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 

tais como aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para 

transporte de lixo, escadas, entre outros, de forma a não ser confundidos com similares 

de propriedade da Administração; 

 
13.10. Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão 

permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os 

serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas 

as dependências objeto dos serviços; 

 
13.11. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 

bom andamento dos mesmos, os quais devem permanecer no local do trabalho, em 

tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 

necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e 

tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

  
13.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 

normas disciplinares e de segurança determinadas pela Administração. 

  
13.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados; 

 
13.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, 

distrital ou municipal, as normas de segurança da Administração; 

 
13.15. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

 
13.16. Registrar e controlar controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de 

seus empregados, bem como as ocorrências havidas, fornecendo mensalmente, 

relatório contendo as faltas (justificadas ou não) e férias, bem como relação nominal dos 
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novos funcionários, fichas de admissão, descontos relativos às faltas/férias que 

provocaram a não-manutenção do número de funcionários contratados. 

 
13.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

 
 

13.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, 

equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, em qualidade e com tecnologia 

adequadas, com a observância das recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

 

13.19. Adotar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;  

 

13.20. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da 

rotina de funcionamento da Administração; 

 

13.21. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia 

de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como: 

 

I.Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes; 

II.Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou 

de menor toxicidade; 

III.Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e 

especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

Anvisa; 

IV.Racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 

V.Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e 

conservação; 

VI.Utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de água de reuso ou 

outras fontes (águas de chuva e poços), desde que certificada de não 

contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros; 

VII.Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e 

destinação de resíduos sólidos observados as normas ambientais vigentes; e 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

106 

VIII.Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 20, 

de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem 

ruído no seu funcionamento; 

 

13.22. Apresentar cronograma de limpeza de todos os imóveis constante no Contrato; 

 

13.23. Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade 

previstas na Instrução Normativa no 1, de 19 de janeiro de 2010, no que couber; 

 

13.24. Efetuar a reposição da mão-de-obra, em caso de ausência, não sendo permitida 

a prorrogação de jornada de trabalho, inclusive com relação a  férias, licenças, faltas ou 

ausências legais, de modo a não prejudicar o bom andamento dos serviços. 

 

13.25. Atender de imediato as solicitações quanto a substituições da mão-de-obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 

 

13.26. Designar por escrito, após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, um 

“PREPOSTO” que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 

execução do Contrato e que permaneça no imóvel de apoio dos funcionários da 

contratada. 

 

13.27. Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas de Segurança e 

Medicina de Trabalho. 

 

13.28. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à 

Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

13.29. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e 

qualificação. 

 

13.30. Repor, por substituição ou ressarcimento pecuniário, qualquer bem danificado, 

furtado ou desaparecido através de ação comprovada de seus empregados. 
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13.31. Fornecer mensalmente Vale-Transporte, Vale-Alimentação, Cesta Básica e Plano 

de Saúde aos empregados contratados, bem como demais benefícios previstos em 

Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e Legislação Trabalhista vigente. 

 

13.32. Providenciar substitutos para os períodos de  férias, licenças, faltas ou 

ausências legais, de modo a não prejudicar o bom andamento dos serviços. 

 

13.33. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Universidade Federal de 

São Paulo - Unifesp. 

 

13.34. Prestar esclarecimentos à Universidade Federal de São Paulo - Unifesp sobre 

eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam independentemente 

de solicitação. 

 

13.35. Registrar e controlar diariamente, a frequência e a pontualidade de seus 

empregados, fornecendo mensalmente, relatório contendo as faltas (justificadas ou não) 

e férias, bem como relação nominal dos novos funcionários, fichas de admissão, 

descontos relativos às faltas/férias que provocaram a não-manutenção do número de 

funcionários contratados. 

 

13.36. Cumprir a programação de serviços designada pela Contratada, dispensando 

tratamento urbano e cortês aos servidores e a pessoas em geral. 

 

13.37. Substituir, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a notificação, 

sempre que exigido pela Administração, qualquer empregado cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios, ou por solicitação do fiscal do contrato, a qualquer tempo. 

 

13.38. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os 

encargos sociais e trabalhistas, além de seguros, indenizações, taxas e tributos 

pertinentes, de acordo com a Legislação Trabalhista e Acordo/Convenção Coletiva em 

vigência. A inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à 

Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

Contrato. 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

108 

13.39. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas da 

Contratante, bem com oferecer treinamento sobre a utilização dos equipamentos de 

prevenção a incêndio. 

 

13.40. Selecionar, orientar, capacitar e preparar rigorosamente os empregados que 

irão prestar os serviços, observando fielmente a legislação aplicável quando de sua 

contratação. 

 

13.41. Realizar todas as atividades constantes na Descrição dos Serviços de Limpeza e 

conservação, devendo os materiais a ser utilizados, receberem a prévia aprovação da 

Contratante, mediante apresentação da marca, que se reserva o direito de rejeitá-los 

caso não satisfaçam aos padrões específicos. 

 

13.42. Não transferir a outrem, em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência 

da Contratante. 

 

13.43. Efetuar o pagamento do salário e benefícios de seus empregados até o 5º dia 

útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, bem como recolher todos os 

encargos e tributos trabalhistas vigentes na data devida. Os salários dos empregados 

nunca poderão ser inferiores ao determinado em Convenção Coletiva de Trabalho em 

vigência.  

 

13.44. Dar ciência à Contratante, imediatamente, por escrito, sobre qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

 

13.45. Fornecer a cada 6 meses a relação com o quantitativo e as marcas dos 

produtos/materiais utilizado para limpeza e conservação. 

 

13.46. Manter junto à Administração, durante os turnos de trabalho, empregados 

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

 

13.47. Fornecer, inclusive, extensões suficientes para a utilização dos equipamentos 

elétricos da Contratada, de modo a não ser necessário desligar os equipamentos da 

Unifesp durante a realização da limpeza; 
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13.48. Realizar o check list após cada limpeza terminal através das encarregadas, 

verificando o que foi realizado, inclusive se não houve desligamento de algum 

equipamento/freezer/geladeira. 

 

13.49. Realizar atividade de trabalho no total de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, com jornada a ser definida pela administração, respeitada as normas 

trabalhistas. Coincidindo o feriado com um dos 04 (quatro) primeiros dias da semana (2ª 

a 5ª feira) a reposição da hora de compensação será efetuada na sexta-feira. Caso o 

sábado seja feriado, não haverá a compensação descrita. 

 
13.50. Disponibilizar armários guarda-roupas para os vestiários a serem utilizados por 

seus empregados. 

 
13.51. Disponibilizar sistema de comunicação através de Rádios, para comunicação 

entre a Contratante e os supervisores e encarregados da Contratada, visando agilidade 

na prestação dos serviços. 

 

13.52. Remover animais de pequeno porte quando estiverem mortos em forros de 

imóveis de responsabilidade da Contratante. 

 
13.53. Remover fezes de pássaros, pombos e outros que ofereçam riscos de 

contaminação por doenças respiratórias ou de pele. 

 
13.54. Realizar o transporte de equipamentos para a limpeza/jardinagem, tais como 

cortador de grama, quando necessário, com seu veículo próprio. 

 
13.55. Manter imóvel próximo à Contratante (aproximadamente 02 quarteirões), para 

servir de vestiário, refeitório e almoxarifado para guarda dos saneantes domissanitários, 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais necessários à boa prestação 

dos serviços. Neste imóvel deverá ser mantida linha telefônica direta, cujo número 

deverá ser informado ao fiscal do contrato da Unifesp Campus São Paulo e Unidade 

Santo Amaro de modo a servir como canal direto de comunicação. 

 
13.56. Fornecer cursos e treinamentos a seus empregados fora do expediente de 

trabalho. Em caso de treinamento durante o horário de trabalho, deverá ter expressa 

anuência da Contratante. 

 
13.57. Fornecer, semestralmente, relatório dos treinamentos realizados aos 

empregados, constando conteúdo, carga, horário e relação nominal dos participantes. 
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13.58. Possuir um estoque estratégico dos materiais necessários para no mínimo 7 

dias de prestação dos serviços.  

 
13.59. Aceitar quantitativos superiores ou inferiores àqueles contratados em função do 

direito de alteração de até 25% de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666/93 e mediante a 

celebração de Termo Aditivo ao Contrato. 

 
13.60. Não manusear, no desenvolvimento das atividades, os equipamentos, materiais 

e insumos específicos dos laboratórios; ressalvando as exceções. 

 
13.61. Assumir a responsabilidade e providências necessárias quanto a 

encaminhamento e tratamento, além das obrigações estabelecidas na legislação 

específica, quando seus empregados forem vítimas de acidente de trabalho durante o 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles; ainda que o acidente tenha ocorrido 

nas dependências da Contratante. 

 
13.62. Comunicar formalmente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 

eventual intenção de rescindir o Contrato ou não ensejar prorrogação do mesmo. 

 
13.63. Manter os equipamentos utilizados para execução do serviço até o último dia de 

contrato. A retirada dos equipamentos deverá ocorrer de forma a não prejudicar as 

atividades desenvolvidas pela contratante. 

 
13.64. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 

da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 
13.65. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou 

equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, 

equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades. 

 
13.66. Solicitar à contratada relação dos funcionários que expressamente optarem por 

não receber o beneficio de Vale-transporte, tendo em vista ON/SLTI nº 3/2014. 

 
Orientação Normativa/SLTI nº 3, de 10 de Setembro de 2014. 
I – nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva 
de mão de obra deve haver o desconto na fatura a ser paga pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, do valor 
global pago a título de vale-transporte em relação aos empregados que 
expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, 
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de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de 
novembro de 1987. 

 

14.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

14.1. No desenvolvimento das atividades não será permitido tocar/desligar os 
interruptores, equipamentos, materiais e insumos que sejam específicos de laboratório, 
sem prévia orientação do responsável do local. 
 
14.2. Eventuais ocorrências acidentais nesse sentido devem ser comunicadas, 
imediatamente, pelo empregado da Contratante ao responsável pelo laboratório. 
 
14.3. A relação de atividades não é exaustiva, podendo ser acrescentadas novas rotinas 
de acordo com a necessidade da contratante, desde que não ultrapasse as 
especificidades dos serviços de limpeza e a área de abrangência definida. 
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ANEXO III 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
GRUPO 01 - Campus São Paulo e Unidade Santo Amaro – Valor Estimado 

 B  A x B  VTM x 12 

 M2 / MÊS  M2 / ANUAL 
 Preço Unit 

Mensal -R$/m2  
 Valor Total  
Mensal 

 Valor Total Anual 

1  Áreas Internas - pisos frios    15.708,00 188.496,00 5,01 78.697,08 944.364,96

2

 Áreas Internas - com 
trânsito em área médico 

hospita lar 
   15.432,00 185.184,00 6,51 100.462,32 1.205.547,84

3
 Áreas Internas - biblioteca 

        339,00 4.068,00 2,70 915,30 10.983,60

4
 Áreas Intenas - Corredores / 
Rampas / Escadas      9.854,00 118.248,00 1,75 17.244,50 206.934,00

5
 Áreas Intenas - Anfiteatros / 
Salas de Aula  

     3.206,00 38.472,00 2,70 8.656,20 103.874,40

6
 Áreas Intenas - Sala de 
Educação Infantil      1.378,00 16.536,00 10,63 14.648,14 175.777,68

7
 Áreas Internas - pisos 
acarpetados 

        315,00 3.780,00 4,38 1.379,70 16.556,40

8
 Áreas Internas - 
Laboratórios 

   14.845,00 178.140,00 7,81 115.939,45 1.391.273,40

9
 Áreas Internas - 

Almoxarifados / Galpões 
     1.850,00 22.200,00 2,60 4.810,00 57.720,00

10
 Áreas Internas - áreas com 

espaços livres  
        615,00 7.380,00 4,38 2.693,70 32.324,40

11
 Áreas Médico-Hospitalar e 
assemelhados      6.984,00 83.808,00 11,83 82.620,72 991.448,64

12
 Áreas Externa - Pátio 
Coberto / Quadras 

     2.945,00 35.340,00 2,34 6.891,30 82.695,60

13
 Áreas Externa - Pátio 
Descoberto / Quadras 

descoberta  
     2.857,00 34.284,00 1,17 3.342,69 40.112,28

14
 Áreas Externa - Pisos 
pavimentados adjacentes / 

contíguos às edificações 

   15.645,00 187.740,00 2,92 45.683,40 548.200,80

15
 Áreas Externas - Varrição 
de passeios e arruamentos 

   15.205,00 182.460,00 0,58 8.818,90 105.826,80

16
 Áreas Externas - Pátios e 
áreas verdes com a lta 
frequencia 

        941,00 11.292,00 2,92 2.747,72 32.972,64

17

 Áreas Externas - Pátios e 

áreas verdes com média 
frequencia 

     5.484,00 65.808,00 2,92 16.013,28 192.159,36

18

 Áreas Externas - Pátios e 
áreas verdes com baixa 
frequencia 

     2.695,00 32.340,00 2,92 7.869,40 94.432,80

19

 Áreas Externas - Cole ta de 
detritos em pátios e áreas 
verdes com frequencia  diária 

     4.630,00 55.560,00 0,03 138,90 1.666,80

 R$      519.572,70  R$     6.234.872,40 

PLANILHA SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 Item  Área 

 VALOR GLOBAL 

 A 
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11.Para fins de lance no sistema Comprasnet, deverá ser ofertado o Valor Unitário 
Mensal para todos os itens, após cálculos extraídos das planilhas de composição de 
custos. A empresa que cadastrar proposta com quantidade diferente do 
indicado no Edital ou unidade de medida diferente do que foi indicado (valor 
unitário mensal) será desclassificada, ou seja, não participará da sessão de 
lances. 
  
12.A visita técnica não é obrigatória, mas é de responsabilidade do contratado a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua opção por não realizar a vistoria, 
nos termos do acórdão 295/2008 – Plenário e acórdão 3459/2012 – Plenário, TC-
041.260/2012-0, El. Min, José Jorge, 10.12.2012, inclusive com relação a estimativas 
de percentuais de adicional de insalubridade, para os quais não caberão 
posteriores reinvidicações. 
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ANEXO IV 
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
1. A empresa vencedora deverá enviar planilhas conforme Convenção Coletiva adotada 
pela mesma, nos termos do Edital e legislação trabalhista vigente.  
 
2. A empresa vencedora deverá encaminhar sua planilha de acordo com sua 
realidade operacional e o lance ofertado, observando-se o limite de valor estimado 
previsto no Anexo II. 
 
3. O Acordo ou Convenção Coletiva utilizada deverá ser da localidade de 
prestação de serviços, independente da localização da sede da empresa 
licitante. 

 
4. As planilhas que compõe este Anexo estão também no formato Microsoft Excel, 
podendo ser solicitadas pelo e-mail: compras.csp@unifesp.br . 

 
5. O Salário não poderá ser inferior ao valor normativo ou, em falta deste, do Salário 
Mínimo Nacional. 
 
6. A inclusão de itens dependerá das peculiaridades de cada Contrato e do Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho. Deverá ser observado o Acordo ou 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente na cidade de São Paulo, ou na falta deste, o 
Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vigente no Estado de São Paulo. 
 
7. Os itens em destaque na cor vermelha são fixos, ou seja, não podem ser 
reduzidos em virtude de determinações legais vigentes. Caso a empresa os 
altere, deverá apresentar a respectiva justificativa legal, que será confirmada 
pelo Pregoeiro. Na falta de amparo legal para a alteração e, quando não 
houver possibilidade de readequação da planilha, a mesmo será declarada 
inexequível e desclassificada. 
 
8. Os itens da planilha cujo percentual não decorrem de determinação legal deverão ser 
preenchidos com base na realidade operacional e base estatística de cada empresa. 
Entretanto, todas as obrigações trabalhistas e despesas decorrentes da perfeita 
execução do Contrato deverão ser atendidas, uma vez que a planilha de custos tem 
caráter instrumental. 
 
9. Todas as despesas necessárias ao pleno cumprimento do Contrato deverão estar 
previstas na planilha. 
 
10. Pagamento de benefícios não previstos em Convenção Coletiva de Trabalho e na 
legislação trabalhista fica a critério da Contratada, observando a legislação trabalhista 
vigente. 
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A

M2

1  Áreas Internas - pisos frios       15.708,00 700

2
 Áreas Internas - com trânsito em 
área médico hospitalar       15.432,00 600

3  Áreas Internas - biblioteca            339,00 1.300

4
 Áreas Intenas - Corredores / Rampas 
/ Escadas         9.854,00 2.000

5
 Áreas Intenas - Anfiteatros / Salas de 
Aula 

        3.206,00 1.300

6
 Áreas Intenas - Sala de Educação 
Infantil         1.378,00 330

7  Áreas Internas - pisos acarpetados            315,00 800

8  Áreas Internas - Laboratórios       14.845,00 500

9
 Áreas Internas - Almoxarifados / 
Galpões 

        1.850,00 1.350

10
 Áreas Internas - áreas com espaços 
livres             615,00 800

11
 Áreas Médico-Hospitalar e  

assemelhados         6.984,00 330

12
 Áreas Externa - Pátio Coberto / 

Quadras         2.945,00 1.500

13
 Áreas Externa - Pátio Descoberto / 
Quadras descoberta         2.857,00 3.000

14
 Áreas Externa - Pisos pavimentados 
adjacentes / contíguos às edificações       15.645,00 1.200

15
 Áreas Externas - Varrição de 
passeios e arruamentos       15.205,00 6.000

16
 Áreas Externas - Pátios e  áreas 
verdes com alta frequencia            941,00 1.200

17
 Áreas Externas - Pátios e  áreas 
verdes com média frequencia         5.484,00 1.200

18

 Áreas Externas - Pátios e  áreas 
verdes com baixa frequencia         2.695,00 1.200

19
 Áreas Externas - Coleta  de detritos 
em pátios e áreas verdes com 
frequencia diária  

        4.630,00 100.000

Itens Área Produtividade
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SERVENTE ENCARREGADO

Item Descrição % Valor Valor
A Salário Base
B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Repercussão do DSR no adicional noturno
F Adicional de Hora Extra

G Repercussão do DSR na Hora Extra
H Intervalo Intrajornada
I Repercussão do DSR na Intrajornada

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A

Vale-Transporte

B Vale-Refeição

C Cesta Básica / Vale-Alimentação

D Convênio Médico / Plano de Saúde

E Plano Odontológico

F
Seguro de vida em grupo / Assistência Social 
Familiar+ benefício Natalidade

G Auxíl io-Funeral
H Participação nos Lucros /Resultados

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A Uniforme 
B Materiais de limpeza-geral

C
Materiais de higiene pessoal (papel toalha, 
papel higiênico e sabonete líquido)

D Equipamentos
E Depreciação dos Equipamentos
F Outros (especificar)

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A  INSS 20,00% 0,00 0,00
B  SESI ou SESC 1,50% 0,00 0,00
C  SENAI ou SENAC 1,00% 0,00 0,00
D  INCRA 0,20% 0,00 0,00

Quantidade Total : 1

Nº do Pregão Eletrônico 
Regime de Tributação da Empresa:
Data de Apresentação da Proposta:
Tipo de Serviço: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação

Salário Normativo:
Unidade de Medida: Serviços

Jornada de Trabalho: 44 horas semanais

Memória de Cálculo

TOTAL

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Nº de Meses de execução contratual: 12 meses

Memória de Cálculo

Categoria Profissional vinculada: Servente e Encarregados
Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Coletiva: 2016

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO - SERVENTES (Área Interna) - JORNADA 44 HORAS

TOTAL 

I 

Outros (especificar)

TOTAL

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS

Memória de Cálculo

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Percentual fixo 
Lucro Real ou Presumido (Índice para até 500 empregados)

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

Memória de Cálculo

Lucro Real ou Presumido (Índice para até 500 empregados)
Lucro Real ou Presumido (Índice de 2,7 a 0,2%)

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO
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Item Descrição % Valor Valor
A 13º Salário 8,33% 0,00 0,00
B Adicional de Férias 11,11% 0,00 0,00

C
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e 
Adicional de férias

0,00% 0,00 0,00

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A
Férias s/ Licença-Maternidade (Substituta)

B
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
afastamento maternidade

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A Aviso prévio indenizado
B Indenização adicional
C Aviso Prévio - Trabalhado 1,94% 0,00 0,00
D Incidência do Submódulo 4.1. 0,000% 0,00 0,00

Indenizações (rescisões s/ justa causa) - - -
Multa 40% FGTS - Trabalhadores 
inicialmente contratados

3,20% 0,00 0,00

Multa 10% Contribuição Social - 
Trabalhadores inicialmente contratados

0,80% 0,00 0,00

Multa 40% FGTS- Em relação aos 
Trabalhadores Substitutos

0,16% 0,00 0,00

Multa 10% Contribuição Social)- Em relação 
aos Trabalhadores Substitutos

0,04% 0,00 0,00

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A
Férias

B Auxíl io Doença
C Licença Paternidade
D Faltas Legais
E Acidente de Trabalho
F Outros (Especificar)
G Incidência do Submódulo 4.1

0,00 0,00

4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) VALOR (R$)

4.1 13º salário + Adicional de férias 0,00 0,00
4.2 Encargos previdenciários e FGTS 0,00 0,00

4.3 Afastamento maternidade 0,00 0,00
4.4 Custo de rescisão 0,00 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 0,00 0,00

4.6 Outros (especificar) 0,00 0,00

0,00 0,00

Memória de Cálculo

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

TOTAL

(1 Salário+ 1/3 do Salário )/12x100

TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

Memória de Cálculo

Por exemplo:desligamento de todos ao término do contrato

E

Por exemplo: 5% de empregados substituídos

-

1 x 40% (multa) x 8% (FGTS)

1 x 10% (multa) x 8% (FGTS)

Por exemplo: 5% de empregados substituídos

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

Memória de Cálculo

1 Salário / 12

TOTAL

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Memória de Cálculo

TOTAL

QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

TOTAL
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Item Descrição % Valor Valor
A Despesas Operacionais / Administrativas
B Lucro

Tributos Federais

PIS - Valor Total x Coeficiente x Alíquota

Cofins - Valor Total x Coeficiente x Alíquota
D ISS - Valor Total x Coeficiente x Alíquota

0,00 0,00

Imóvel Sede 0,00
Veículo 0,00

Coleta de Resíduos 0,00
Demais Despesas 0,00

Total 0,00

SERVENTE ENCARREGADO

A 0,00 0,00
B 0,00 0,00
C 0,00 0,00
D 0,00 0,00

0,00 0,00

E 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUB-TOTAL - VALOR MENSAL DA MÃO -DE-OBRA

DEMAIS COMPONENTES
SUB-TOTAL - DEMAIS ITENS

VALOR DO HOMEM/MÊS

Alíquota:Lucro Presumido (0,65%), Lucro Real (mínimo 
1,65%)

E

REMUNERAÇÃO

Conforme Município da prestação do serviço. São Paulo

TOTAL DE TRIBUTOS

DEMAIS COMPONENTES

Memória de Cálculo
Taxa Administrativa x (Mão-de-Obra+Encargos+Insumos)

INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA

Alíquota:Lucro Presumido (3%), Lucro Real (mínimo 7,60%)

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

% x (Mão-de-Obra+Encargos+Insumos+ Desp. Adm)
Coeficiente: Cofins+PIS+ISS / 100-1(Lucro Presumido:0,9435 / Lucro Real:0,8875)

Observação: Deverá ser detalhado aqui os valores correspondentes a Despesas Administrativas, presente no Módulo 5 - Item A

Outros (Especificar)

QUADRO RESUMO 

C

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO 5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Custos adicionais referente à Sumula 448/TST 

(Adicional de Insalubridade para profissionais de coleta 
de resíduos em área de grande circulação). Ex: 

estimativa de que 10% receberão o adicional de 40%
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SERVENTE ENCARREGADO

Item Descrição % Valor Valor
A Salário Base
B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Repercussão do DSR no adicional noturno
F Adicional de Hora Extra

G Repercussão do DSR na Hora Extra
H Intervalo Intrajornada
I Repercussão do DSR na Intrajornada

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A

Vale-Transporte

B Vale-Refeição

C Cesta Básica / Vale-Alimentação

D Convênio Médico / Plano de Saúde

E Plano Odontológico

F
Seguro de vida em grupo / Assistência Social 
Familiar+ benefício Natalidade

G Auxílio-Funeral
H Participação nos Lucros /Resultados

I 
Outros (especificar)

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A Uniforme 
B Materiais
C Equipamentos
D Depreciação dos Equipamentos
E Outros (especificar)

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A  INSS 20,00% 0,00 0,00
B  SESI ou SESC 1,50% 0,00 0,00
C  SENAI ou SENAC 1,00% 0,00 0,00
D  INCRA 0,20% 0,00 0,00
E  Salário Educação 2,50% 0,00 0,00
F  FGTS 8,00% 0,00 0,00

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO

Lucro Real ou Presumido (Índice para até 500 empregados)
Lucro Real ou Presumido (Índice de 2,7 a 0,2%)

Lucro Real ou Presumido 

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

Memória de Cálculo

Percentual fixo 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real  do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Percentual fixo 
Lucro Real ou Presumido (Índice para até 500 empregados)

TOTAL

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS

Memória de Cálculo

TOTAL 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO - SERVENTES (Área Interna) - JORNADA 44 HORAS

Nº de Meses de execução contratual: 12 meses

Memória de Cálculo

Categoria Profissional vinculada: Servente e Encarregados
Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Coletiva: 2016

TOTAL

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Quantidade Total : 1

Nº do Pregão Eletrônico 
Regime de Tributação da Empresa:
Data de Apresentação da Proposta:
Tipo de Serviço: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação

Salário Normativo:
Unidade de Medida: Serviços

Jornada de Trabalho: 44 horas semanais

Memória de Cálculo
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Item Descrição % Valor Valor
A 13º Salário 8,33% 0,00 0,00
B Adicional de Férias 11,11% 0,00 0,00

C
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e 
Adicional de férias

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A
Férias s/ Licença-Maternidade (Substituta)

B
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
afastamento maternidade

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A Aviso prévio indenizado
B Indenização adicional
C Aviso Prévio - Trabalhado 1,94% 0,00 0,00
D Incidência do Submódulo 4.1.

Indenizações (rescisões s/ justa causa) - - -
Multa 40% FGTS - Trabalhadores 
inicialmente contratados

3,20% 0,00 0,00

Multa 10% Contribuição Social - 
Trabalhadores inicialmente contratados

0,80% 0,00 0,00

Multa 40% FGTS- Em relação aos 
Trabalhadores Substitutos

0,16% 0,00 0,00

Multa 10% Contribuição Social)- Em relação 
aos Trabalhadores Substitutos

0,04% 0,00 0,00

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A
Férias

B Auxílio Doença
C Licença Paternidade
D Faltas Legais
E Acidente de Trabalho
F Outros (Especificar)
G Incidência do Submódulo 4.1

0,00 0,00

4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) VALOR (R$)

4.1 13º salário + Adicional de férias 0,00 0,00
4.2 Encargos previdenciários e FGTS 0,00 0,00

4.3 Afastamento maternidade 0,00 0,00
4.4 Custo de rescisão 0,00 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 0,00 0,00

4.6 Outros (especificar) 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL

QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

TOTAL

TOTAL

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Memória de Cálculo

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

Memória de Cálculo

1 Salário / 12

Por exemplo:desligamento de todos ao término do contrato

E

Por exemplo: 5% de empregados substituídos

-

1 x 40% (multa) x 8% (FGTS)

1 x 10% (multa) x 8% (FGTS)

Por exemplo: 5% de empregados substituídos

(1 Salário+ 1/3 do Salário )/12x100

TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

Memória de Cálculo

TOTAL

Memória de Cálculo

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
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Item Descrição % Valor Valor
A Despesas Operacionais / Administrativas
B Lucro

Tributos Federais
PIS - Valor Total x Coeficiente x Alíquota
Cofins - Valor Total x Coeficiente x Alíquota

D ISS - Valor Total x Coeficiente x Alíquota

0,00 0,00

Imóvel Sede 0,00
Veículo 0,00

Coleta de Resíduos 0,00
Demais Despesas 0,00

Total 0,00

SERVENTE ENCARREGADO

A 0,00 0,00
B 0,00 0,00
C 0,00 0,00
D 0,00 0,00

0,00 0,00

E 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

Observação: Deverá ser detalhado aqui os valores correspondentes a Despesas Administrativas, presente no Módulo 5 - Item A

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO 5 - DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

QUADRO RESUMO 

C

E

INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA

Alíquota:Lucro Presumido (3%), Lucro Real (mínimo 7,60%)

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

% x (Mão-de-Obra+Encargos+Insumos+ Desp. Adm)
Coeficiente : Cofins+PIS+ISS / 100-1(Lucro Presumido:0,9435 / Lucro Real:0,8875)

Outros (Especificar)

REMUNERAÇÃO

Conforme Município da prestação do serviço. São Paulo

TOTAL DE TRIBUTOS

DEMAIS COMPONENTES

Memória de Cálculo
Taxa Administrativa x (Mão-de-Obra+Encargos+Insumos)

Alíquota:Lucro Presumido (0,65%), Lucro Real (mínimo 
1,65%)

SUB-TOTAL - VALOR MENSAL DA MÃO -DE-OBRA

DEMAIS COMPONENTES
SUB-TOTAL - DEMAIS ITENS

VALOR DO HOMEM/MÊS

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Custos adicionais referente à Sumula 448/TST 
(Adicional de Insalubridade para profissionais de 

coleta de resíduos em área de grande circulação). Ex: 
estimativa de que 10% receberão o adicional de 40%
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SERVENTE ENCARREGADO

Item Descrição % Valor Valor
A Salário Base
B Adicional de periculosidade

C Adicional Insalubridade
D Adicional noturno
E Repercussão do DSR no adicional noturno
F Adicional de Hora Extra

G Repercussão do DSR na Hora Extra
H Intervalo Intrajornada
I Repercussão do DSR na Intrajornada

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A

Vale-Transporte

B Vale-Refeição

C Cesta Básica / Vale-Alimentação

D Convênio Médico / Plano de Saúde

E Plano Odontológico

F
Seguro de vida em grupo / Assistência Social 
Familiar+ benefício Natalidade

G Auxílio-Funeral
H Participação nos Lucros /Resultados
I Outros (especificar)

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A Uniforme 
B Materiais de limpeza-geral
C Materiais de higiene pessoal (papel toalha, 
D Equipamentos
E Depreciação dos Equipamentos
F Outros (especificar)

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A  INSS 20,00% 0,00 0,00
B  SESI ou SESC 1,50% 0,00 0,00
C  SENAI ou SENAC 1,00% 0,00 0,00
D  INCRA 0,20% 0,00 0,00
E  Salário Educação 2,50% 0,00 0,00
F  FGTS 8,00% 0,00 0,00
G  Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS 0,00 0,00

Quantidade Total : 1

Nº do Pregão Eletrônico 
Regime de Tributação da Empresa:
Data de Apresentação da Proposta:
Tipo de Serviço: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação

Salário Normativo:
Unidade de Medida: Serviços

Jornada de Trabalho: 44 horas semanais

Memória de Cálculo

TOTAL

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Nº de Meses de execução contratual: 12 meses

Memória de Cálculo

Categoria Profissional vinculada: Servente e Encarregados
Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Coletiva: 2016

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO - SERVENTES (Área Médico - Hospitalar) - JORNADA 44 HORAS

TOTAL 

TOTAL

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS

Memória de Cálculo

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

Percentual fixo 
Lucro Real ou Presumido (Índice para até 500 empregados)

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

Memória de Cálculo

Percentual fixo 
Lucro Real ou Presumido (Índice de 1 a 3% / de 6 a 12% 

Lucro Real ou Presumido (Índice para até 500 empregados)
Lucro Real ou Presumido (Índice de 2,7 a 0,2%)

Lucro Real ou Presumido 

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO
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Item Descrição % Valor Valor
A 13º Salário 8,33% 0,00 0,00
B Adicional de Férias 11,11% 0,00 0,00

C
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º e 
Adicional de férias

33,80% 0,00 0,00

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A
Férias s/ Licença-Maternidade (Substituta)

B
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
afastamento maternidade

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor
A Aviso prévio indenizado
B Indenização adicional
C Aviso Prévio - Trabalhado 1,94% 0,00 0,00
D Incidência do Submódulo 4.1. 33,800% 0,00 0,00

Indenizações (rescisões s/ justa causa) - - -
Multa 40% FGTS - Trabalhadores 
inicialmente contratados

3,20% 0,00 0,00

Multa 10% Contribuição Social - 
Trabalhadores inicialmente contratados

0,80% 0,00 0,00

Multa 40% FGTS- Em relação aos 
Trabalhadores Substitutos

0,16% 0,00 0,00

Multa 10% Contribuição Social)- Em relação 
aos Trabalhadores Substitutos

0,04% 0,00 0,00

0,00 0,00

Item Descrição % Valor Valor

A
Férias

B Auxílio Doença
C Licença Paternidade
D Faltas Legais
E Acidente de Trabalho
F Outros (Especificar)
G Incidência do Submódulo 4.1

0,00 0,00

4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) VALOR (R$)

4.1 13º salário + Adicional de férias 0,00 0,00
4.2 Encargos previdenciários e FGTS 0,00 0,00

4.3 Afastamento maternidade 0,00 0,00
4.4 Custo de rescisão 0,00 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 0,00 0,00

4.6 Outros (especificar) 0,00 0,00

0,00 0,00

Memória de Cálculo

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

TOTAL

(1 Salário+ 1/3 do Salário )/12x100

TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

Memória de Cálculo

Por exemplo:desligamento de todos ao término do contrato

E

Por exemplo: 5% de empregados substituídos

-

1 x 40% (multa) x 8% (FGTS)

1 x 10% (multa) x 8% (FGTS)

Por exemplo: 5% de empregados substituídos

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

Memória de Cálculo

1 Salário / 12

TOTAL

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Memória de Cálculo

TOTAL

QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

TOTAL
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Item Descrição % Valor Valor
A Despesas Operacionais / Administrativas
B Lucro

Tributos Federais
PIS - Valor Total x Coeficiente x Alíquota
Cofins - Valor Total x Coeficiente x Alíquota

D ISS - Valor Total x Coeficiente x Alíquota

0,00 0,00

Imóvel Sede 0,00
Veículo 0,00

Coleta de Resíduos 0,00

Demais Despesas 0,00

Total 0,00

SERVENTE ENCARREGADO

A 0,00 0,00
B 0,00 0,00
C 0,00 0,00
D 0,00 0,00

0,00 0,00

E 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUB-TOTAL - VALOR MENSAL DA MÃO -DE-OBRA

DEMAIS COMPONENTES
SUB-TOTAL - DEMAIS ITENS

VALOR DO HOMEM/MÊS

Taxa Administrativa x (Mão-de-Obra+Encargos+Insumos)

Alíquota:Lucro Presumido (0,65%), Lucro Real (mínimo 1,65%)

E

REMUNERAÇÃO

Conforme Município da prestação do serviço. São Paulo

TOTAL DE TRIBUTOS

DEMAIS COMPONENTES

Memória de Cálculo

INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA

Alíquota:Lucro Presumido (3%), Lucro Real (mínimo 7,60%)

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

% x (Mão-de-Obra+Encargos+Insumos+ Desp. Adm)
Coeficiente: Cofins+PIS+ISS / 100-1(Lucro Presumido:0,9435 / Lucro Real:0,8875)

Observação: Deverá ser detalhado aqui os valores correspondentes a Despesas Administrativas, presente no Módulo 5 - Item A

Outros (Especificar)

Adicional de Insalubridade de 40% para Centro Cirúrgico e 

outras áreas de grau máximo- Estimativa de 08 
profissionais (6%) com grau máximo sendo 2,5 (Dermat.), 

5,6 (Oftal.), 0,30 (Dipa)

QUADRO RESUMO 

C

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO 5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Custos adicionais referente à Sumula 448/TST (Adicional 

de Insalubridade para profissionais de coleta de resíduos 

em área de grande circulação). Ex: estimativa de que 10% 

receberão o adicional de 40%

 
 
 
 
Reserva Técnica: Não é admitida a inclusão de reserva técnica como item da remuneração da mão de obra, ou a 
qualquer título, sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item 
(Acórdão TCU 1.990/2008, 3029/2010, 79/2011 e 2.441/2015. Caso conste da planilha, com as respectivas 
indicações expressas dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item, deverá ainda ser observado 
o limite previsto no Acórdão nº 3.029/2010 TCU Plenário que prevê o limite de  2,50% incidente sobre a 
remuneração e os encargos sociais e trabalhistas, bem como os insumos de mão de obra, que, por representar 
adequadamente os custos auferidos com essa rubrica, segundo os estudos mencionados, salvo se houver 

Descanso Semanal Remunerado- DSR: O trabalhador que labora em regime de trabalho diferenciado (12 x 36 

hs), em razão da natureza do serviço e de suas necessidades específicas, não faz jus ao repouso semanal em 

razão da escala de revezamento, pois esse benefício se apresenta claramente incompatível com o regime 

especial de cumprimento de jornada, no qual o servidor, por doze horas seguidas de trabalho, tem as 36 horas 

subsequentes como descanso. Já o “intervalo intrajornada” corresponde ao intervalo para repouso ou alimentação 

em qualquer trabalho contínuo superior a seis horas - ACÓRDAO TCU Nº 5051/2015 e 2504/2014

Treinamento: Não poderá ser incluído, nos termos do Acórdão 592/2010 e 2.441/2015, salvo se for justificado por 
alguma solicitação de treinamento atípico exigido pelo Edital  
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A B A x B

Produtividade 

(1/M2)

Valor 
Homem/Mês

Subtotal

SERVENTE 1 / 700
ENCARREGADO 1 / (30 x 700)

SERVENTE 1 / 600

ENCARREGADO 1 / (30 x 600)

SERVENTE 1 / 1300
ENCARREGADO 1 / (30 x 1300)

SERVENTE 1 / 2000
ENCARREGADO 1 / (30 x 2000)

SERVENTE 1 / 1300

ENCARREGADO 1 / (30 x 1300)

SERVENTE 1 / 330

ENCARREGADO 1 / (30 x 330)

SERVENTE 1 / 800
ENCARREGADO 1 / (30 x 800)

SERVENTE 1 / 500
ENCARREGADO 1 / (30 x 500)

SERVENTE 1 /  1.350
ENCARREGADO 1 / (30  x 1. 350)

SERVENTE 1 / 800

ENCARREGADO 1 / (30 x 800)

SERVENTE 1 / 330
ENCARREGADO 1 / (30 x 330)

SERVENTE 1 / 1500

ENCARREGADO 1 / (30 x 1500)

SERVENTE 1 / 3000
ENCARREGADO 1 / (30 x 3000)

SERVENTE 1 / 1200

ENCARREGADO 1 / (30 x 1200)

SERVENTE 1 /  6.000
ENCARREGADO 1 / (30  x 6. 000)

SERVENTE 1 /  1.200
ENCARREGADO 1 / (30  x 1. 200)

SERVENTE 1 /  1.200

ENCARREGADO 1 / (30  x 1. 200)

SERVENTE 1 /  1.200
ENCARREGADO 1 / (30  x 1. 200)

SERVENTE 1 / 1 00.000

ENCARREGADO 1 / (30 x 100 .000 )

B ) Valor obtido  pelo preenc him ento  da Planil ha II

*  ) Valor obtido  pela soma: Subtotal Serv ente + Subtot al Enc arregado

13
Áreas Externa - Pátio Descoberto / 

Quadras descoberta

15
Áreas Externas - Varrição de
passeios e  a rruamentos

14
Áreas Externa - Pisos pavimentados 
adjacentes / contíguos às edif icações

11
Áreas Médico-Hospitalar e
assemelhados

12
Áreas Externa - Pátio Cobe rto /  

Quadras

10
Áreas Internas - áreas com espaços 

livres 

Áreas Internas -  Almoxarifados / 
Ga lpões

8 Áreas Internas - Laboratórios

Serviços de  Limpeza

2
Áreas Inte rnas - com trânsito em 

área médico hospitalar

Ordem Área Mão-de -Obra

16
Áreas Externas - Pátios e áreas
ve rdes com alta frequencia

3 Áreas Interna s - biblioteca

6
Áreas Intenas - Sala de Educação 

Infa ntil

9

19
Áreas Externas - Colet a de detri tos
em pátios e áreas verdes com

frequencia diária

17
Áreas Externas - Pátios e áreas
ve rdes com média  frequencia

18
Áreas Externas - Pátios e áreas
ve rdes com baixa frequenc ia

Área s Intenas -  Anfitea tros / Sala s 
de Aula

4
Áreas Intenas - Corredores / Ramp as 

/ Escadas

Valor Mensal -
Áre a - R$/ M 2 (*)

A ) Produtividade definida pela IN M ARE nº 02/2008 e alterações 03/2009; 04 /2009, 05/2009 e c ritérios adotados pelo Estado de SP no am biente escolar
de acordo  com o Cardtec (Estudos Técnicos  de Serviços Terceir izados).

1 Áreas Int ernas - pisos frios

7 Área s Internas - pisos acarpetados

5
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 A  B  A x B  VTM x 12 

 M2 / ANUAL 
 Preço Unit 

Mensal -R$/m2   Valor Total Mensal  Valor Total Anual 

1  Áreas Internas - pisos frios 188.496,00

2

 Áreas Internas - com 
trânsito em área médico 
hospitalar 

185.184,00

3
 Áreas Internas - biblioteca 

4.068,00

4

 Áreas Intenas - Corredores / 
Rampas / Escadas 118.248,00

5
 Áreas Intenas - Anfiteatros / 
Salas de Aula 

38.472,00

6
 Áreas Intenas - Sala de 
Educação Infantil 16.536,00

7
 Áreas Internas - pisos 

acarpetados 
3.780,00

8
 Áreas Internas - 
Laboratórios 178.140,00

9
 Áreas Internas - 
Almoxarifados / Galpões 

22.200,00

10
 Áreas Internas - áreas com 
espaços livres  

7.380,00

11
 Áreas Médico-Hospitalar e  
assemelhados 83.808,00

12
 Áreas Externa - Pát io 
Coberto / Quadras 

35.340,00

13

 Áreas Externa - Pát io 
Descoberto / Quadras 
descoberta 

34.284,00

14
 Áreas Externa - Pisos 
pavimentados adjacentes / 
contíguos às edificações 

187.740,00

15
 Áreas Externas - Varrição 
de passeios e arruamentos 

182.460,00

16

 Áreas Externas - Pátios e  

áreas verdes com alta 
frequencia 

11.292,00

17
 Áreas Externas - Pátios e  
áreas verdes com média 
frequencia 

65.808,00

18
 Áreas Externas - Pátios e  
áreas verdes com baixa 

frequencia 
32.340,00

19

 Áreas Externas - Coleta  de 
detritos em pátios e áreas 

verdes com frequencia diária 
55.560,00

 R$                               -    R$                          -   

PLANILHA SERVIÇOS DE LIMPEZA  - PROPOSTA DE PREÇOS

 Item  Área 

 VALOR GLOBAL 
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Anexo V – Locais de Execução 
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ANEXO VI 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

1. Os acordos de Níveis de serviço serão parte integrante do Contrato.  

2. O objetivo dos ANS (Acordos de níveis de serviço) é vincular o pagamento dos 
serviços aos resultados alcançados, em complemento à mensuração dos serviços 
efetivamente prestados, não devendo as reduções de pagamento, originadas pelo 
descumprimento dos ANS, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais 
exigem a abertura do regular processo administrativo e do contraditório. 

3. Os descontos serão aplicados sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei 
nº 8.666/93 e no Termo de Referência, referentes à inexecução da prestação dos 
serviços, no todo ou em parte. 

 
4. Para efeito de aplicação de descontos serão atribuídos graus de severidade, conforme 
tabelas a seguir, podendo ser aplicados acumulativamente. 
 
5. Quando da ocorrência de alguma infração, será aplicada a Advertência e aberto o prazo 
para o contraditório e ampla defesa. Os descontos e sanções serão aplicados quando da 
reincidência da infração. 
 
6. Os descontos ocorrerão nos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, 
deduzidas da garantia ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 
 
7. A futura contratada poderá justificar as faltas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para 
justificar as faltas cometidas por força do disposto no Art. 33, §1º, da IN MPOG nº 06/14. 

 
8. As atividades consideradas críticas tem meta a cumprir igual a 100%.  

 
 

Indicador 

Nº 01 – ROTINA DE TRABALHO 

Item Descrição 

Finalidade Garantir a prestação do serviço conforme rotina descrita 

Meta a cumprir  95% de conformidade 

Instrumento de medição Mensagens dos usuários enviadas para o canal de comunicação 
limpeza.csp@unifesp.br  

Forma de 
acompanhamento 

Planilha com registro de todas as mensagens enviadas para o 
canal de comunicação  

Periodicidade Conforme plano de trabalho 

Mecanismo de Cálculo 
A: Metragem total dos postos de trabalho do contrato  

B: Metragem total dos postos onde foram registradas as 
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ocorrências  

 

Início de Vigência A partir do segundo mês do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0 a -5% – valor total 

-5% a -10% – desconto de 3% sobre o valor mensal 

-10% a -15% – desconto de 7% sobre o valor mensal 

-15% a -20% – desconto de 10% sobre o valor mensal 

Acima de 20% – desconto de 15% sobre o valor mensal 

Caso haja duas ou mais falha de rotina de trabalho no mesmo 

posto de trabalho será acrescido desconto de 0,5% sobre o valor 

mensal, além do ajuste citado acima 

Sanções 
A partir de 15% – advertência  

Acima de 20% – multa conforme o edital 

Observações   

 

Indicador 

Nº 02 UNIFORMES / CRACHÁS / EPIs 

Item Descrição 

Finalidade Garantir apresentação e segurança dos funcionários, bem 
como o controle de acesso 

Meta a cumprir 100 % de conformidade  

Instrumento de medição 
Mensagens dos usuários enviadas para o canal de 
comunicação limpeza.csp@unifesp.br e verificação da 
fiscalização  

Forma de acompanhamentoPlanilha com registro de todas as mensagens enviadas para o 
canal de comunicação e relatório de fiscalização 

Periodicidade Diária 

Mecanismo de Cálculo Número de funcionários sem uniforme, crachá ou EPIs/ 
número de funcionários em exercício no órgão 

Início de Vigência Início da execução do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0 a 2% – valor total 

2% a 10% – desconto de 1% sobre o valor mensal 
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Acima de 10% – desconto de 3% sobre o valor mensal 

Sanções 
Acima de 10% - será aplicada advertência 

Em caso de reincidência, multa conforme edital 

Observações   -  

 

Indicador 

Nº 03 – QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO 

Item Descrição 

Finalidade 
Garantir a prestação do serviço conforme rotina descrita, 
através do cumprimento do quantitativo avençado em 
contrato 

Meta a cumprir 100 % de conformidade 

Instrumento de medição 
Mensagens dos usuários enviadas para o canal de 
comunicação limpeza.csp@unifesp.br e verificação da 
fiscalização 

Forma de acompanhamentoPlanilha com registro de todas as mensagens enviadas para o 
canal de comunicação e relatório de fiscalização 

Periodicidade Diária 

Mecanismo de Cálculo Número de funcionários ausentes sem reposição por dia 

Início de Vigência Início da execução do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0% – Valor total 

Quantitativo inferior ao contratado: 0,1% do valor mensal por 

funcionário/dia 

Sanções 
A partir de 5% de desconto: advertência  

Acima de 10% de desconto: multa conforme edital 

Observações   

 
 

Indicador 

Nº 4 – MANUTENÇÃO DE PREPOSTO 

Item Descrição 
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Finalidade Garantir a comunicação com a contratada 

Meta a cumprir 100% de conformidade 

Instrumento de medição Registro de frequência 

Forma de acompanhamentoFiscalização/ sistema de comunicação contratada x 
contratante 

Periodicidade Diário  

Mecanismo de Cálculo Número de faltas do preposto sem reposição  

Início de Vigência Início da execução do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

0: valor total 

1 a 3 faltas: desconto de 0,2% sobre o valor mensal 

4 a 6 faltas: desconto de 0,5% sobre o valor mensal 

Acima de 7 faltas: desconto de 2% sobre o valor mensal 

Sanções 
Acima de 4 faltas: advertência 

A partir de 7 faltas: multa conforme previsto em edital 

Observações   

 
 
 
 
 

Indicador 

Nº 5 – EXIGÊNCIAS TRABALHISTAS 

Item Descrição 

Finalidade Garantir os direitos dos funcionários e a segurança do 
contrato 

Meta a cumprir 100% de conformidade 

Instrumento de medição Check list de recebimento de documentos 

Forma de acompanhamentoAvaliação do check list e fiscalização 

Periodicidade Mensal  

Mecanismo de Cálculo Total de documentos exigidos na legislação vigente e 
instruções normativas 

Início de Vigência Início da execução do contrato 
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Faixas de ajuste no 
pagamento 

0%: valor total 

Por dia de atraso em pagamento dos benefícios e salários: 
0,5% sobre o valor mensal  

Sanções 

A partir do terceiro dia de atraso do pagamento de benefícios: 
advertência 
Acima de três dias: multa conforme previsto em edital 
A partir do terceiro dia de atraso do pagamento de salário: 
multa conforme previsto em edital 

Observações   

 
 
 

Indicador 

Nº 6 – DIAS TRABALHADOS 

Item Descrição 

Finalidade Garantir a prestação do serviço durante todo o período 
contratual 

Meta a cumprir 100% de conformidade 

Instrumento de medição 
Mensagens dos usuários enviadas para o canal de 
comunicação limpeza.csp@unifesp.br e verificação da 
fiscalização 

Forma de acompanhamentoPlanilha com registro de todas as mensagens enviadas para o 
canal de comunicação e relatório de fiscalização 

Periodicidade Mensal  

Mecanismo de Cálculo Dias não trabalhados 

Início de Vigência Início da execução do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

1 a 2 dias: 5% do valor mensal do contrato 

3 a 4 dias: 10% do valor mensal do contrato 

Acima de 5 dias: 15% do valor mensal do contrato 

Sanções Acima de três dias: advertência e multa conforme previsto em 
edital 

Observações   
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Indicador 

Nº 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

Item Descrição 

Finalidade Garantir o controle dos funcionários em exercício no contrato

Meta a cumprir 90% de conformidade 

Instrumento de medição Documento denominado distribuição dos funcionários onde 
deve constar o posto de trabalho, dentre outras informações

Forma de acompanhamento
Planilha com registro de todas as mensagens enviadas para o 
canal de comunicação da Seção de Limpeza 
(limpeza.csp@unifesp.br) e relatório de fiscalização 

Periodicidade Mensal ou sempre que houver alteração do documento inicial

Mecanismo de Cálculo Dias úteis de atraso no envio do documento atualizado após 
identificação de alteração do documento inicial 

Início de Vigência A partir do segundo mês de vigência do contrato 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

1 a 2 dias – valor total 

3 a 10 dias – desconto de 0,5% sobre o valor mensal 

11 a 15 dias – desconto de 2% sobre o valor mensal 

16 a 20 dias – desconto de 5% sobre o valor mensal 

Acima de 20 dias – desconto de 10% sobre o valor mensal 

Sanções Acima de dezesseis dias: advertência  
A partir do trigésimo dia: multa conforme previsto em edital

Observações   
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ANEXO VII 

MODELO DE CHECK LIST TERMINAL 
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Formulário de avaliação mensal 
 
 

 
 

1ª Prorrogação até: 2ª Prorrogação até:

N Nome Completo CPF Escolaridade Cargo Horário de Trabalho Posto de Trabalho
Remuneração Atual 

(R$)
Admissão

Demissão ou 

Transferência
APT, API ou  Transferido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Observações: 1. Este controle pode ser realizado através de arquivo eletrônico, desde que esteja gravado em local seguro e sua impressão seja assinada e juntada ao processo a cada alteração de

Gestor Titular e ao fim da vigência contratual. 2. PLR = Participação de Lucros e Resultados (Quando previsto na CCT), APT = Aviso Prévio Trabalhado / API = Aviso Prévio Indenizado.

Edital:

Processo principal n°:

Vigência:

Quantidade de Terceirizados Vinculados ao Contrato:

    RELAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS VINCULADOS AO CONTRATO

Contrato: Objeto: Contratada:

Proc. Acompanhamento n.º: Proc. Pagamento n.º:

Mês de Pagamento da PLR:

3ª Prorrogação até: 4ª Prorrogação até:

Data Base do Dissidio:
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ANEXO VIII 

 MODELO DE RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
São Paulo,     de                        de 2016. 
 
 
À Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
Pregão Eletrônico 060/2016 
  
 
A empresa __________________________________ vem, conforme relação anexa e em 
atendimento do que determina o edital do pregão eletrônico 060/2016 detalhar o rol de 
obrigações assumidas com empresas públicas ou privadas/órgãos da Administração 
pública até a presente data e declara estar ciente de que essas informações estão 
sujeitas a verificação por parte da Universidade Federal de São Paulo para a finalidade 
para a qual se apresenta. 
 
 

Contratante Nº do 
contrato

Objeto Local dos 
Serviços

Data de 
Início

Prazo de 
Execução

Valor Anual

       
       
       
       

 
 
Local, data, assinatura e identificação do responsável pela empresa. 

 
 

Obs: O documento acima deverá ser preenchido pela empresa vencedora e 
apresentado juntamente com a proposta comercial e documentos de 
habilitação, acompanhado do respectivo DRE, conforme previsto em Edital. 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO 

 

______________________________________________ (nome empresarial da licitante) inscrita 

no CNPJ nº: ______________________com sede na ___________________________ 

                                    (nº de inscrição) 

___________________________________________________________________________,                                                   

(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________________e do CPF/MF nº __________________________, para fins do 

disposto no Edital, em cumprimento ao disposto no inciso II do § 5º do art. 19 da IN SLTI 

nº 2/2008, DECLARA que instalará escritório na cidade de São Paulo/SP, ou na Região 

Metropolitana de São Paulo/SP, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias contado a partir da vigência do contrato. 

 

___________________ , _________ de _______________ de 2016. 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, 
deverá declarar a manutenção, no mínimo, de um escritório, em cumprimento ao 
disposto no inciso II do § 5º do art. 19 da IN SLTI nº 2/2008. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

140 

ANEXO X 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, inscrita no CNPJ sob o 

n° 60.453.032/0001-74, situada na Rua Botucatu, 740 – 5º andar – Vila Clementino – São 
Paulo - SP, REGISTRA-SE os preços em conformidade com a licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 060/2016, realizado através do Processo Administrativo nº 
23089.035361/2016-15 conforme abaixo descrito:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1) A presente Ata tem por objeto registrar preços para eventual  __________________,  de 
acordo com as especificações e quantidades abaixo descritas: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN
 

QUANT.
 

VALOR 
unitário / 
Mensal 

VALOR 
ANUAL

01      

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA VENCEDORA 

Empresa: 
CNPJ nº: 
Endereço: 
Telefone / E-mail: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE  

1) Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1) As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 060/2016 e seus respectivos anexos e a proposta apresentada 
pela empresa constante às folhas xxx do Processo Administrativo nº 
23089.0353618/2016-15 independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

 
1) O Foro da Justiça Federal de São Paulo, Capital, é competente para dirimir qualquer 
questão vinculada a presente Ata, de acordo com o artigo 109, inciso I da Constituição 
Federal de 1988. 

São Paulo, __ de ______ de 2015. 
 
Fiscal:                   Fiscal Suplente: 
Servidor (a)                                                    Servidor (a)                                                      
SIAPE xxxxxxx     SIAPE xxxxxxx 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 
Prof. Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
_____________________________________________ 
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ANEXO XI 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO nº xx/ 2016 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE xxxxxxxxxxx QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
PAULO), E A EMPRESA XXXX. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, com sede na cidade de 
São Paulo - Capital, à Avenida Sena Madureira, 1.500, inscrito no CNPJ sob o nº 
XXXX, neste ato representado pelo (NOME DA AUTORIDADE E CARGO), nomeado 
pela Portaria nº XXXX, de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX, e em 
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº XXXX, de 
XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, CEP 
XXXX, no Município de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Senhor XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, tendo em 
vista o que consta no Processo nº XXXX, e o resultado final do Pregão n° 060/2016, 
com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 2.271, de 1997, e na Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e demais legislações correlatas, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições 
seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O contrato tem como objeto a prestação de serviços continuados de xxxxxxxxxx, 
visando atender às necessidades da Universidade Federal de São Paulo, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus 
Anexos. 

1.1.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do 
Decreto n° 2.271, de 1997, caracterizando-se como atividades materiais 
acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do 
órgão licitante, não-inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 
respectivo plano de cargos. 

1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

1.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 
Pregão nº 060/2016, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 

2.1. O serviço contratado será realizado sob regime de execução indireta. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado no Termo de Referência. 
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3.2. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais 
pertencentes às respectivas categorias de ocupação, conforme a Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO  
 
4.1. O prazo para início da prestação de serviços será de até 10 (dez) dias após o 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal e pela Coordenadoria de 
Contratos. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. A Executar os serviços por meio do fornecimento da mão de obra, dos saneantes 
domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios, imóveis e 
demais atividades correlatas; 
 
5.2. Assumir responsabilidade integral pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
 
5.3. Selecionar, orientar, capacitar e preparar rigorosamente os empregados que 
irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa 
conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em 
suas CTPS; 
 
5.4. Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 
vinte e quatro horas após a notificação, qualquer empregado cuja conduta seja tida 
como inconveniente pela Administração; 

 
5.5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
 
5.6. Fornecer uniformes e seus complementos de acordo com o clima da região, 
atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas 
as estações climáticas do ano e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou 
Dissídio Coletivo de Trabalho e em Edital, para todos os empregados; 
 
5.7. Manter sediados junto à Administração, durante os turnos de trabalho, 
elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
 
5.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços 
em perfeitas condições de uso e substituir os danificados em até vinte e quatro horas. 
Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica; 
 
5.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 
tais como aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para 
transporte de lixo, escadas, entre outros, de forma a não ser confundidos com similares 
de propriedade da Administração; 
 
5.10. Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os 
serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas 
as dependências objeto dos serviços; 
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5.11. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 
bom andamento dos mesmos, os quais devem permanecer no local do trabalho, em 
tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 
serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

  
5.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares e de segurança determinadas pela Administração. 

  
5.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
encarregados; 

 
5.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, 
distrital ou municipal, as normas de segurança da Administração; 

 
5.15. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 

 
5.16. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, 
diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências 
havidas; 

 
5.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

 
 

5.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, 
equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, em qualidade e com tecnologia 
adequadas, com a observância das recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 
 
5.19. Adotar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;  
 
5.20. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da 
rotina de funcionamento da Administração; 
 
5.21. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia 
de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como: 
 

5.21.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou 
poluentes; 

5.21.2. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras 
atóxicas ou de menor toxicidade; 

5.21.3. Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa; 

5.21.4. Racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 
5.21.5. Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

limpeza, asseio e conservação; 
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5.21.6. Utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de água de 
reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços), desde que 
certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 
bacteriológicos, minas e outros; 

5.21.7. Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de 
sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia 
elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos 
observados as normas ambientais vigentes; e 

5.21.8. Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente) nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

 
5.22. Apresentar cronograma de limpeza de todos os imóveis constante no Contrato; 
 
5.23. Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade 
previstas na Instrução Normativa no 1, de 19 de janeiro de 2010, no que couber; 
 
5.24. Efetuar a reposição da mão-de-obra, em caráter imediato, em caso de 
ausência, não sendo permitida a prorrogação de jornada de trabalho. 
 
5.25. Atender de imediato as solicitações quanto a substituições da mão-de-obra, 
qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 
 
5.26. Designar por escrito, após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, um 
“PREPOSTO” que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 
execução do Contrato e que permaneça no imóvel de apoio dos funcionários da 
contratada. 
 
5.27. Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas de Segurança e 
Medicina de Trabalho. 
 
5.28. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
5.29. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e 
qualificação. 
 
5.30. Repor, por substituição ou ressarcimento pecuniário, qualquer bem danificado, 
furtado ou desaparecido através de ação comprovada de seus empregados. 
 
5.31. Fornecer mensalmente Vale-Transporte, Vale-Alimentação, Cesta Básica e Plano 
de Saúde aos empregados contratados, bem como demais benefícios previstos em 
Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e Legislação Trabalhista vigente. 
 
5.32. Providenciar substitutos para os períodos de  férias, licenças, faltas ou 
ausências legais, de modo a não prejudicar o bom andamento dos serviços. 
 
5.33. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Universidade Federal de 
São Paulo - Unifesp. 
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5.34. Prestar esclarecimentos à Universidade Federal de São Paulo - Unifesp sobre 
eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam independentemente 
de solicitação. 
 
5.35. Registrar e controlar diariamente, a frequência e a pontualidade de seus 
empregados, fornecendo mensalmente, relatório contendo as faltas (justificadas ou não) 
e férias, bem como relação nominal dos novos funcionários, fichas de admissão, 
descontos relativos às faltas/férias que provocaram a não-manutenção do número de 
funcionários contratados. 
 
5.36. Cumprir a programação de serviços designada pela Contratada, dispensando 
tratamento urbano e cortês aos servidores e a pessoas em geral. 
 
5.37. Substituir, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) após a notificação, 
sempre que exigido pela Administração, qualquer empregado cuja atuação, 
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatórios, ou por solicitação do fiscal do contrato, a qualquer tempo. 
 
5.38. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo 
pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os 
encargos sociais e trabalhistas, além de seguros, indenizações, taxas e tributos 
pertinentes, de acordo com a Legislação Trabalhista e Acordo/Convenção Coletiva em 
vigência. A inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à 
Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato. 
 
5.39. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas da 
Contratante, bem com oferecer treinamento sobre a utilização dos equipamentos de 
prevenção a incêndio. 
 
5.40. Selecionar, orientar, capacitar e preparar rigorosamente os empregados que 
irão prestar os serviços, observando fielmente a legislação aplicável quando de sua 
contratação. 
 
5.41. Realizar todas as atividades constantes na Descrição dos Serviços de Limpeza 
e conservação, devendo os materiais a ser utilizados, receberem a prévia aprovação da 
Contratante, mediante apresentação da marca, que se reserva o direito de rejeitá-los 
caso não satisfaçam aos padrões específicos. 
 
5.42. Não transferir a outrem, em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência 
da Contratante. 
 
5.43. Efetuar o pagamento do salário e benefícios de seus empregados até o 5º dia 
útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, bem como recolher todos os 
encargos e tributos trabalhistas vigentes na data devida. Os salários dos empregados 
nunca poderão ser inferiores ao determinado em Convenção Coletiva de Trabalho em 
vigência.  
 
5.44. Dar ciência à Contratante, imediatamente, por escrito, sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
 
5.45. Fornecer a cada 6 meses a relação com o quantitativo e as marcas dos 
produtos/materiais utilizado para limpeza e conservação. 
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5.46. Manter junto à Administração, durante os turnos de trabalho, empregados 
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 
 
5.47. Fornecer, inclusive, extensões suficientes para a utilização dos equipamentos 
elétricos da Contratada, de modo a não ser necessário desligar os equipamentos da 
Unifesp durante a realização da limpeza; 
 
5.48. Realizar o check list após cada limpeza terminal através das encarregadas, 
verificando o que foi realizado, inclusive se não houve desligamento de algum 
equipamento/freezer/geladeira. 

 
5.49. Realizar atividade de trabalho no total de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, com jornada a ser definida pela administração, respeitada as normas 
trabalhistas. Coincidindo o feriado com um dos 04 (quatro) primeiros dias da semana (2ª 
a 5ª feira) a reposição da hora de compensação será efetuada na sexta-feira. Caso o 
sábado seja feriado, não haverá a compensação descrita. 

 
5.50. Disponibilizar armários guarda-roupas para os vestiários a serem utilizados por 
seus empregados. 

 
5.51. Disponibilizar sistema de comunicação através de Rádios, para comunicação 
entre a Contratante e os supervisores e encarregados da Contratada, visando agilidade 
na prestação dos serviços. 
 
5.52. Remover animais de pequeno porte quando estiverem mortos em forros de 
imóveis de responsabilidade da Contratante. 

 
5.53. Remover fezes de pássaros, pombos e outros que ofereçam riscos de 
contaminação por doenças respiratórias ou de pele. 

 
5.54. Realizar o transporte de equipamentos para a limpeza/jardinagem, tais como 
cortador de grama, quando necessário, com seu veículo próprio. 

 
5.55. Manter imóvel próximo à Contratante (aproximadamente 02 quarteirões), para 
servir de vestiário, refeitório e almoxarifado para guarda dos saneantes domissanitários, 
materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais necessários à boa prestação 
dos serviços. Neste imóvel deverá ser mantida linha telefônica direta, cujo número 
deverá ser informado ao fiscal do contrato da Unifesp Campus São Paulo e Unidade 
Santo Amaro de modo a servir como canal direto de comunicação. 

 
5.56. Fornecer cursos e treinamentos a seus empregados fora do expediente de 
trabalho. Em caso de treinamento durante o horário de trabalho, deverá ter expressa 
anuência da Contratante. 

 
5.57. Fornecer, trimestralmente, relatório dos treinamentos realizados aos 
empregados, constando conteúdo, carga, horário e relação nominal dos participantes. 

 
5.58. Possuir um estoque estratégico dos materiais necessários para no mínimo 7 
dias de prestação dos serviços.  

 
5.59. Aceitar quantitativos superiores ou inferiores àqueles contratados em função 
do direito de alteração de até 25% de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666/93 e mediante 
a celebração de Termo Aditivo ao Contrato. 
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5.60. Não manusear, no desenvolvimento das atividades, os equipamentos, 
materiais e insumos específicos dos laboratórios; ressalvando as exceções. 

 
5.61. Assumir a responsabilidade e providências necessárias quanto a 
encaminhamento e tratamento, além das obrigações estabelecidas na legislação 
específica, quando seus empregados forem vítimas de acidente de trabalho durante o 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles; ainda que o acidente tenha ocorrido 
nas dependências da Contratante. 

 
5.62. Comunicar formalmente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
eventual intenção de rescindir o Contrato ou não ensejar prorrogação do mesmo. 

 
5.63. Manter os equipamentos utilizados para execução do serviço até o último dia 
de contrato. A retirada dos equipamentos deverá ocorrer de forma a não prejudicar as 
atividades desenvolvidas pela contratante. 

 
5.64. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 
da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 
5.65. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou 
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, 
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades. 
 
5.66. Solicitar à contratada relação dos funcionários que expressamente optarem 
por não receber o beneficio de Vale-transporte, tendo em vista ON/SLTI nº 3/2014. 
 
Orientação Normativa/SLTI nº 3, de 10 de Setembro de 2014. 
I – nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva 
de mão de obra deve haver o desconto na fatura a ser paga pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, do valor 
global pago a título de vale-transporte em relação aos empregados que 
expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, 
de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de 
novembro de 1987. 
 
5.67. Comunicar formalmente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
eventual intenção de rescindir o Contrato ou não ensejar prorrogação do mesmo. 
 
5.68. Encaminhar documentação de todo funcionário atuante no órgão, inclusive equipe 
administrativa. 
 
5.69. Retirar imediatamente do local empregado que estiver sem uniforme ou crachá, 
que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a contratante, a 
seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 
 
5.70. Substituir qualquer saneante domissanitário ou equipamento cujo uso a 
contratante considere prejudicial à boa conservação de seus pertences. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
 

6.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de 
Referência. 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

148 

6.2. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os 
termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

7.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

7.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

7.1.5. não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada 
pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 
observado o limite da legislação trabalhista; 

7.1.6. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma 
do contrato; 

7.1.7. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.18.8. não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais 
como: 

7.1.9. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 
serviços de recepção e apoio ao usuário; 

7.1.10. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
contratadas; 

7.1.11. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 
CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 
trabalhador foi contratado; e 
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7.1.12. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores 
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
8.1. O valor global do presente Contrato será de R$ _____________ (por extenso), fixos e 
irreajustáveis, pelo interregno mínimo de 12 meses contados a partir da sua Assinatura, 
conforme proposta apresentada pela empresa e abaixo transcrito: 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT 
MENSAL 

 
VALOR TOTAL ANUAL

01  
 

  

 

 

8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 

8.2.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os 
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de 
postos disponibilizados. 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
 

9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas todas as 
obrigações contratuais.  

9.2. A garantia deverá cobrir expressamente o eventual inadimplemento das 
obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas da contratada, em cumprimento e para 
dar efetividade ao disposto no art. 35, especialmente seu § único, e inciso XIX do art. 
19, ambos da IN SLTI/MPOG nº 2/08. 

9.3. Em conformidade com o inciso XIX do art. 19 da IN SLTI/MPOG nº 2/08, a garantia 
deverá ser apresentada com validade de 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato. 
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9.4. A contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, nas 
seguintes modalidades: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança bancária. 

9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

c.multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não adimplidas pela contratada. 

9.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados nas alíneas acima. 

9.7. A modalidade seguro-garantia poderá ser dividida em duas apólices, observando 
os percentuais mínimos: 

a. Seguro-garantia para prestador de serviços, tendo percentual mínimo de 1% 
(hum por cento); 

b.  Seguro-garantia para Ações trabalhista e Previdenciárias, tendo  percentual 
mínimo de 4% (quatro por cento). 

9.8. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa 
Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 

Nota explicativa: A obrigatoriedade de depósito na Caixa Econômica Federal decorre do 
artigo 1°, IV, do Decreto-lei n° 1.737, de 1979. 

9.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

9.10. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 
ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual., 

9.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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9.12. Não será aceito seguro-garantia ou fiança bancária que condicione o transito em 
julgado para pagamento de eventuais condenações por inadimplementos dos encargos 
sociais e trabalhistas da contratada, eis que incompatível com o regramento 
disciplinado no inciso XIX do art. 19 da IN SLTI/MPOG nº 2/2008 que prevê a utilização 
também da garantia para o pagamento direto aos empregados nessa hipótese. 

9.13.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

9.14.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.15.  O garantidor (seguradora ou instituição financeira) não é parte interessada para 
figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

9.16.  A garantia será considerada extinta:  

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

b) após 3 (três) meses do término da vigência do contrato, podendo ser 
estendida em caso de ocorrência de sinistro. 

 
9.17.  A UNIFESP não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

a)  caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos 
da Administração; ou 

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

9.18. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as 
previstas acima.  

9.19. A garantia somente será liberada após o cumprimento fiel e integral do Contrato 
e ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas 
decorrentes da contratação, e caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo 
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme 
estabelecido no inciso XIX do art. 19, inciso IV do art. 19-A e § único do art. 35, todos da 
IN SLTI/MPOG nº 2/08. 

9.20. A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá 
ser acompanhada de documentos que atestem o poder de representação do signatário 
da apólice ou carta-fiança. Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco 
fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem, nos termos do disposto nos 
artigos 827 e 828, I, da Lei nº 10.406/02 – Código Civil. 
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9.21. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, a contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela contratante, mediante 
ofício entregue contrarrecibo. 

9.22. Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a 
Contratante reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela 
Contratada das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de 
que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 
que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

9.22.1. Caso a Contratada não efetue tais pagamentos até o fim do segundo 
mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá 
utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das 
verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, 
conforme artigo 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008 e autorização 
expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do 
contrato. 
 

9.23. A garantia apresentada na modalidade seguro garantia ou fiança 
bancária não poderá conter cláusula de que a cobertura da apólice garanta as 
ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho somente dentro da 
vigência da apólice. A garantia deverá cobrir os fatos ocorridos na vigência da 
apólice, conforme Seguro Garantia para o Setor Público, Capítulo III – Da 
Cobertura Adicional I – Ações Trabalhistas e Previdenciárias, item 1.2, do 
Anexo da Circular SUSEP nº 477, de 30/09/2013.  

9.24. Não serão aceitas cartas de fiança de instituições não bancárias, as 
quais não possuam lastro financeiro devidamente chancelado pelo Banco 
Central do Brasil, nos termos da Circular SUSEP nº 477, de 30/09/2013.  

  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
publicação, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos 
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do 
artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

10.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de 
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da 
Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais 
vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

10.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Universidade Federal de São Paulo 
Campus São Paulo  
Elaborado a partir do Edital Padrão da AGU/CJU 
SP- Janeiro/2016- Ampla Participação- Habilitação 
Completa - Compra 

 

Processo n° 23089.035361/2016-15 

 

Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Vila Clementino - CEP: 04023-900 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5576-4881  

Email: vania.simoes@unifesp.br / claudia.esteves@unifesp.br  
 

153 

10.3.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para 
redução de preços, para readequação ao referido limite (quando houver); 

10.3.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no 
âmbito da União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem 
os efeitos; 

a. Para tanto, a Contratante consultará o SICAF, o Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), 
e o 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), em nome 
da empresa contratada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 
12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

10.4. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.4.1. A CONTRATADA não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos 
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados 
no primeiro ano de vigência da contratação. 

10.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
 

11.1. A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP pagará à empresa, por crédito em 
conta bancária, até 10 dias, contados a partir do mês subsequente ao da prestação de 
serviços e após o recebimento do documento fiscal da empresa (Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa, em 02 (duas) vias), acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.  

11.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos 
serviços executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

11.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 
prestados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 
acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da 
última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;  

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou 
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
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eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 
8.666, de 1993; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.  

11.3. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
as relativas ao FGTS, o pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 

11.3.1. Alternativamente, a Administração poderá descontar da fatura e pagar 
diretamente aos trabalhadores alocados na execução do contrato os valores 
relativos aos salários e demais verbas trabalhistas a eles devidos, quando 
houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até 
o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o 
artigo 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, e 
autorização expressa a ser concedida pela CONTRATADA no momento da 
assinatura do Contrato. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 06, de 
23/12/2013, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
CONTRATADA: 

11.5.1.não produziu os resultados acordados; 

11.5.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

11.5.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

11.6. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação 
da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 
pagamento. 

11.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 
1991. 

11.7.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação 
municipal aplicável. 
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11.7.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo 
artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, que mantiver tal condição por 
não incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei, não sofrerá a retenção 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação 
às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração 
de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 
2012. 

11.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

11.9. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

11.10. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

11.10.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido 
deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100)I =
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento 
e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

11.11. A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação (IN SLT n. 04/2013); 

 

11.11.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 
fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no 
sentido de que, no prazo de cinco (5) dias úteis, o fornecedor regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa; 

11.11.2. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da Administração; 
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11.11.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis 
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, 
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela 
Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos; 

11.11.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as 
medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos 
processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla 
defesa; 

11.11.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, 
os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão 
contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF; 

11.11.6. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF” 
 
11.12. Nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de 
mão de obra deve haver o desconto na fatura a ser paga pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, do valor global pago a título de vale-transporte 
em relação aos empregados que expressamente optaram por não receber o benefício 
previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 
95.247, de 17 de novembro de 1987 (ON/SLTI 3/2014). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO 

12.1. Será admitida, por solicitação da CONTRATADA, a repactuação dos preços dos 
serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze 
meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada 
de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997, e com os 
dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008. 

12.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, 
em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, 
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que 
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 
decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à 
execução do serviço. 

12.2.1. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 
quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 
envolvidas na contratação. 

12.3. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do 
contrato. 
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12.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.  

12.5. O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na 
hipótese descrita no subitem abaixo. 

12.5.1. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e 
Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que 
estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício 
da atividade. 

12.6. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado: 

12.6.1. Para a primeira repactuação: 

a. Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional: a partir da data correspondente à data da vigência dos efeitos 
financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à 
época da apresentação da proposta, relativo à categoria profissional abrangida 
pelo contrato. 

b. Para os custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data de 
apresentação das propostas constante do Edital; 

c. Para os custos sujeitos à fixação de preços por órgãos governamentais, tais 
como os relativos ao transporte público: a partir da data do orçamento a que a 
proposta se referir; 

d. Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa. 

12.7. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que 
fixar os novos custos de mão-de-obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, 
ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

12.8. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo 
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

12.8.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, 
contado na forma prevista neste Edital. 

12.8.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido 
registrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, a 
CONTRATADA deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 
prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão 
logo disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob pena de 
preclusão.     
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12.9. Ao solicitar a repactuação, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação 
dos custos dos serviços contratados da seguinte forma: 

12.9.1. Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: apresentação 
do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida 
pelo contrato, acompanhado da demonstração analítica da variação dos custos; 

12.9.2. Quando a repactuação se referir aos demais custos da Planilha de Custos e 
Formação de Preços que comprove o aumento dos preços de mercado dos itens 
abrangidos, considerando-se: 

a. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

b. As particularidades do contrato em vigência; 

c. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; 

d. Aplicação de percentual de reajuste ao valor obtido com o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro que venha substituí-
lo, divulgado pelo IBGE. 

12.10. O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegada pela CONTRATADA. 

12.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

12.11.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

12.11.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; 
ou 

12.11.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato 
gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença 
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 
para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

12.11.4. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos 
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

12.12. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 
sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 
variação dos custos. 

12.12.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a 
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 
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12.13. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 
aditamento ao contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

Fonte: xxxxxxxxxxxxxx 

Programa de Trabalho: xxxxxxxxxx 

Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxx 

 13.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias 
indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um representante da Administração, especialmente designado, na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

14.2. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 
quando for o caso:  
 

I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada;  

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas;  

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;  

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e  

VI - a satisfação do público usuário.  

14.2.1. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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14.2.2. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma 
de uso.  

14.2.3.  O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.2.4.  O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.2.5. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, 
exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:  

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a 
seguinte documentação: 

a1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados 
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for 
o caso, devidamente assinada pela contratada; e 

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 
prestarão os serviços; 

 
 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 
possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores –SICAF 

b.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

b.3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

b.4. Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e 

b.5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT; 

 
c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes 
documentos: 
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c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante;(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de 
dezembro de 2013) 
c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 
serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 
c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de 
depósitos bancários; 
c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 
vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da 
prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 
c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

 
d) entregada documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do 
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no 
contrato: 
 

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados 
prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo 
sindicato da categoria; 
d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 
referentes às rescisões contratuais; 
d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 
FGTS de cada empregado dispensado; e 
d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

 
14.3. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 
sociais trabalhistas elencados nos incisos I , II e III  do § 5opoderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração. 

14.4. A Administração deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” do inciso 
I do § 5ono prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis 
por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.  

14.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva 
de mão de obra deverão oficiar  ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal 
do Brasil –RFB. 

14.6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 
os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra 
deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

14.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da 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 co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
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15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

15.2. A CONTRATADA ficará 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 da contratação. 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.4. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que: 

a) Seja previamente comunicado à Contratada, para as providências cabíveis; 

b) Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original;  

c) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;  

d) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e 

e) Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato. 

15.5. Na hipótese de contrato ter sido celebrado com a matriz, iniciada a execução e, a 
partir de determinado momento, ser aventada a substituição do estabelecimento por 
determinada filial ou vice-versa, deverá ser observada a manutenção das condições de 
habilitação, principalmente a comprovação de que o estabelecimento que executará o 
escopo está regular perante todas as suas obrigações fiscais. 

15.5.1. Em eventual alteração da execução do Contrato para Filial ou vice-versa, a 
mesma deverá ser previamente comunicada à Contratante, para as alterações cabíveis. 

15.5.2. Somente após autorização da Contratante poderá ocorrer a mudança de 
executora do Contrato e desde que não haja prejuízo à execução do Contrato; 

15.5.3. Deverá ser emitida nota fiscal com o CNPJ do efetivo executor do escopo, 
ainda que em relação à parcela já realizada pela executante anterior. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

16.1.  A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante e mediante a 
comprovação de atendimento aos requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto, ficando limitada a 40% (quarenta por cento) do objeto (conforme 
recomendação do Tribunal de Contas da União – Manual de Licitações). 

16.1.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
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16.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que: 

a) Seja previamente comunicado à Contratada, para as providências cabíveis; 

b) Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original;  

c) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;  

d) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e 

e) Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato. 

16.3. Na hipótese de contrato ter sido celebrado com a matriz, iniciada a execução e, a 
partir de determinado momento, ser aventada a substituição do estabelecimento por 
determinada filial ou vice-versa, deverá ser observada a manutenção das condições de 
habilitação, principalmente a comprovação de que o estabelecimento que executará o 
escopo está regular perante todas as suas obrigações fiscais. 

 
16.3.1. Em eventual alteração da execução do Contrato para Filial ou vice-versa, a 

mesma deverá ser previamente comunicada à Contratante, para as alterações cabíveis. 
 
16.3.2. Somente após autorização da Contratante poderá ocorrer a mudança de 

executora do Contrato e desde que não haja prejuízo à execução do Contrato; 
 
16.3.3. Deverá ser emitida nota fiscal com o CNPJ do efetivo executor do escopo, 

ainda que em relação à parcela já realizada pela executante anterior. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a 
CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 

a. inexecução total ou parcialmente o contrato; 

b. apresentar documentação falsa;  

c. comportar-se de modo inidôneo; 

d. cometer fraude fiscal; 

e. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

17.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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b. Multa: 

b.1. Multa de 0,1% (um por cento) por dia de atraso injustificado na execução 
ou execução parcial dos compromissos assumidos, sobre o valor total do 
Contrato, ressalvadas as hipóteses de mora e inadimplemento que são 
reguladas por dispositivos específicos, aplicável em dobro na reincidência; 

 

b.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato  no caso de 
atraso injustificado na execução ou execução parcial dos compromissos 
assumidos, por período superior a 30 dias, caracterizando inexecução total, 
podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem anterior. 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até cinco anos, nos termos da Lei 10.520/2012. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

17.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

17.3. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

17.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 
licitação: 

a. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

b. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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17.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 

17.7.1. Eventuais multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.8.1. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

17.9. Poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido à empresas as 
multas contratuais que lhe tenham sido impostas por decisão administrativa definitiva. 

17.10. Conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, na esfera administrativa, serão 
aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na 
Lei nº 12.846/2013, nas seguintes  sanções: 

a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem 
auferida, quando for possível a sua estimação; e 

b) publicação extraordinária da decisão condenatória. 

17.10.1.  As sanções serão aplicadas fundamentalmente, isolada ou 
cumulativamente, de açodo com as peculiaridades do caso concreto e com a 
gravidade e natureza das infrações. 

17.10.2. A aplicação das sanções previstas neste Item será precedida da 
manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de 
assistência jurídica equivalente da Contratante. 

17.10.3. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer 
hipótese, a obrigação de reparação do dano causado. 

17.10.4. Na hipótese do Inciso I do caput, previsto no item a, caso não seja 
possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a 
multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 
de reais). 

17.10.5. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma 
de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação 
de grande circulação na área da prática ad infração e de atuação da pessoa 
jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por 
meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio 
estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, 
e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. 

17.10.6. Constituem atos lesivos à administração pública todos aqueles 
praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 01º da 
Lei nº 12.846/13, que atentem contra o patrimônio público nacional, contra 
princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 
assumidos pela Administração, assim definidos: 
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a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público; 

b)  impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela recorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 
licitação públicas ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 
18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 

19.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 
8.666, de 1993:  

 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos;  

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;  

IV. o atraso injustificado no início do serviço;  

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;  

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, não admitidas no Contrato;  

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 
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acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;  

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;  

 

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;  

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o Contrato;  

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando 
modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666, de 1993;  

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, 
mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até 
que seja normalizada a situação;  

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 
situação;  

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do 
serviço, nos prazos contratuais;  

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato;  

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 
1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

XIX. é compreendida como falta grave na execução do contrato o não 
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, 
bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e 
contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 
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2002. 

19.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

19.2.1. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

19.2.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;  

19.2.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

19.2.1.3. judicial, nos termos da legislação. 

 

19.2.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  

19.2.1.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta 
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a:  

19.2.1.5.1. devolução da garantia; 

19.2.1.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da 
rescisão. 

19.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução 
da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas 
e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do 
Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções 
previstas neste instrumento.  

19.4. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

19.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

19.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

19.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato 
serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, no Decreto n° 2.271, de 1997, na Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, 
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bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem 
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 

21.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato 
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  
  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

22.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária de São Paulo - Justiça Federal, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Contrato.  

22.1.1. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido 
e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, 
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas.  

São Paulo,  XX de XXXX de XXXX.  
 
 

Fiscal: 
Sr. ____________________  - SIAPE nº ______________________ 
 
Fiscal Suplente: 
Sr. ____________________  - SIAPE nº ______________________ 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

CONTRATADA 
Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1 –  Nome: 
Assinatura :______________________________________________. 
 
 
2 –  Nome: 
Assinatura :______________________________ 
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MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE DESTAQUES NO PAGAMENTO MENSAL E DE RETENÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DA GARANTIA 

(a ser preenchido no momento da assinatura do contrato) 

 

CONTRATO N° XXXX 

______________________________________________ (identificação do 
licitante), inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. ___________________________ (nome do representante), 
portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº 
_______________, AUTORIZA, para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução 
Normativa n° 06, de 23/12/2013, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos 
dispositivos correspondentes do Edital: 

( ) que os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas 
devidos aos trabalhadores alocados na execução do contrato sejam descontados da 
fatura e pagos diretamente aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento 
dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 2/2008; 

(  ) que os valores provisionados para o pagamento de férias, 13° salário e 
rescisão contratual dos trabalhadores alocados na execução do contrato sejam 
destacados do valor mensal e depositados em conta-corrente vinculada, bloqueada para 
movimentação e aberta em nome da empresa junto a instituição bancária oficial, 
conforme o artigo 19-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 
2/2008; 

(  ) que os valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS sejam retidos na fatura e depositados diretamente nas respectivas contas 
vinculadas dos trabalhadores alocados na execução do contrato, observada a legislação 
específica, e conforme o artigo 19-A, inciso II, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 
2/2008; 

(  ) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar 
o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do 
contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência contratual, conforme artigos 19, XIX, e 35, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008. 

 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do licitante) 
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CHECK LIST – HABILITAÇÃO 
ITEM DOCUMENTO CHECK 

HABILITAÇÃO  

1 
 
SICAF –Vínculo com servidor (SIAPE) 

 

2 
 
Regularidade Fiscal Federal: RECEITA, FGTS, INSS 

 

3 
 
Regularidade Fiscal Estadual e Municipal  

 

4 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
www.tst.jus.br/certidao 

 

5 

Qualificação Econômico-Financeira – Balanço Patrimonial 
• Índices Superiores a 1 (SG, LG, LC) 
• Patrimônio Liquido : 10% da proposta; 
• CCL: 16,66% da proposta; 

 

6 Impedimento/Suspensão de Licitar com a Unifesp  

7 
Impedimento/Suspensão de Licitar com a Administração Pública, 
quando decorrente de crime ambiental  

 

8 
 

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU  

8 
Quadro de Participação societária ME/EPP 
No SICAF, verificar se a ME possui grande empresa em seu quadro 
societário  

 

9 
CNE / CEIS - Cadastro Nacional de empresas Inidôneas 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis 
CNPJ DA EMPRESA E DO SÓCIO MAJORITÁRIO 

 

10 

Improbidade Administrativa: Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa  
CNPJ DA EMPRESA E DO SÓCIO MAJORITÁRIO 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

 

11 

Comprovação de ME / EPP – Exercício anterior 
www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos 
do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, no 
exercício anterior, não poderá extrapolar o limite de faturamento de R$ 
3.600.000,00). (Se usufruir do benefício de desempate) 

 

12 

Comprovação de ME / EPP – Exercício corrente 
www.portaldatransparencia.gov.br), no exercício corrente, verificar se o 
somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebida, até o mês 
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que 
trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 
(Se usufruir do benefício de desempate) 

 

13 

 
Certidão Negativa de Falência e Concordata (expedida a 03 
meses) 
 

 

14 
Declaração  de Indicação de preposto na região da Grande São 
Paulo (se não tiver sede ou filial em SP) – Conforme modelo 
Anexo IX 

 

15 
 
Inscrição de Contribuinte municipal (item 9.3.2. – alínea “b”) 
 

 

16 
 
Relação de Compromissos Assumidos -  ANEXO VIII 
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CHECK LIST – HABILITAÇÃO (ATESTADOS) 

 
ITEM DOCUMENTO CHECK 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA – PRAZO DE 03 ANOS 

1 

Comprovação da experiência no mercado mínima de 3 (três) 
anos, com qualquer quantitativo de postos de trabalho, a 
execução de similar em natureza, sendo aceito o somatório 
nas condições abaixo; 

 

2 
O(s) atestado(s) não necessita(m) ser obrigatoriamente 
referente(s) aos últimos 3 (três) anos anteriores à data da 
licitação 

 

3 
O prazo de 3 (três) anos não necessita ser obrigatoriamente 
contado de forma ininterrupta (contínua) 

 

4 
Será aceita, para comprovação do período de 3 (três) anos, a 
prestação de serviços com qualquer quantitativo de postos, 
desde que maior ou igual a 1(um) 

 

5 

O período de tempo do atestado apresentado não necessita estar 
obrigatoriamente compreendido nos períodos constantes dos 
atestados apresentados para comprovação de experiência de no 
mínimo 3 (três) anos. 

 

6 
Deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente da licitante 

 

7 

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior, conforme disposto no § 9º do art. 19 da IN SLTI nº 2/2008 

 

 
 
 
 
 
 
ITEM DOCUMENTO CHECK 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA – QUANTIDADE 

1 
 
Comprovação de que tenha executado prestação de serviços com 
no mínimo, 50(cinquenta) Postos de Trabalho  

 

2 

O somatório de atestados para comprovação do quantitativo 
mínimo de 50 (cinquenta) postos deverá contemplar contratos 
executados concomitantemente (ao mesmo tempo) em um 
período mínimo de 1(um) ano, exceto se algum dos contratos foi 
firmado para ser executado em prazo inferior 

 

3 
Deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente da licitante 

 

4 

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior, conforme disposto no § 9º do art. 19 da IN SLTI nº 2/2008 

 

 


