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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL – 009/2018 
 
 
 

DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, 

CONTENDO 076 (SETENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS, COM O OBJETO ABAIXO 

ESPECIFICADO, CUJO ENTREGA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 16/05/2018. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, 
mobiliário e equipamentos escolares, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, conforme quantidades e especificações 
pormenorizadas constante do Anexo I. 
 

Interessado: 
 
Endereço: 
 
Bairro: 
 
Cidade: 
 
CEP: 
 
Fone: 
 
Fax: 
 
E-mail: 
 
Contato: 
 
Data de retirada: 
 

Assinatura 
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EDITAL Nº 22/2018  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 16/05/2018 – ÀS 10:00 HORAS. 

 
 
A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, por 
intermédio de sua pregoeira Sra. Glaucia Graziela de Almeida e equipe de apoio, designada 
pela Portaria 378/2017, torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL para a contratação de empresa 
para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, com 
disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, 
conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante do Anexo I. O procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal 
5.450 de 31/05/2005 e no Decreto municipal nº. 5691 de 22 de fevereiro de 2013 e 
subsidiariamente, na Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar nº123, de 14 de 
Dezembro 2006 e também Lei Complementar 147 de 2014. 
 
 
 
01 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
01.1. O Pregão Presencial será realizado em sessão pública sala de licitações localizada no Paço 
Municipal, sito na Avenida La Martine Navarro, nº 514, Centro, Mairinque, Estado de São 
Paulo. 
 
01.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
denominado Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 
378/2017. 
 
01.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
 
01.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
02 – DO OBJETO 
 
02.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário 
e equipamentos escolares, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, conforme quantidades e especificações 
pormenorizadas constante do Anexo I. 
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03 – CONDIÇÕES  QUE VEDAM A  PARTICIPAÇÃO  
 

03.1- É vedada a participação na licitação ao interessado que: 
 
03.1.2- Tenha para tanto constituído consórcio ou, ainda grupo de empresas; 
 
03.1.3 – Estejam suspensas de participar em licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de 
Mairinque, nos termos do artigo 87 inciso III da lei 8666 de 1993. 
 
03.1.4 - Tenham sido declaradas inidôneas para contratar com o Poder Público nos termos do 
artigo 87, inciso IV, da lei 8666 de 1993. 
 
03.1.5- Tenha entre seus sócios alguém que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 
 
03.1.6- Tenha entre seus sócios alguém que seja membro da Comissão Permanente de 
Licitações ou da Equipe de Apoio. 
 
03.1.7- Tenha entre seus Funcionários, Controladores, Dirigentes ou Sócios, o Prefeito, o Vice-
Prefeito, qualquer Secretário Municipal, Administrador Regional ou Vereador da Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 
 
03.1.8- Estejam Impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura de Mairinque nos termos do 
artigo 7º da lei 10520 de 2002. 
 
03.1.9 - Estejam em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação. 
 
04 – DA VISITA TÉCNICA 
 
04.1 A licitante deverá realizar visita técnica em todas as unidades educacionais, mediante 
agendamento prévio, examinando os locais dos serviços e suas dependências para obter 
informações necessárias para apresentação das propostas. 
 
04.2 A vistoria deverá ser realizada licitante, na ocasião o (a) diretor (a) da unidade 
educacional ou responsável assinará o “atestado de vistoria” (Anexo X) que deverá ao final ser 
apresentado na Secretaria de Educação (Divisão de Apoio Logístico) que rubricará o referido 
atestado.  
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04.3 A visita técnica terá seu agendamento realizado através do telefone (11) 4718-9090. 
Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário, até o 
terceiro dia útil anterior a data fixada para abertura da sessão pública.  
 
04.4 A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a 
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da 
contratação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem 
necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado 
julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função de 
insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.  
 
04.5 Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos 
e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da 
sua proposta.  
 
04.6 As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que 
impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente 
informadas e autorizadas pela Administração. 
 
04.7 A proponente não poderá pleitear, em hipótese alguma, modificações nos preços, prazos 
ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 
benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o local em que 
serão executados os serviços. 
 
05 – DO CREDENCIAMENTO 
 
05.1. Para o credenciamento deverá ser apresentada ao Pregoeiro o modelo do Anexo II 
devidamente assinada OU fotocópia autenticada em cartório competente, assinado por 
representante legal da empresa devidamente comprovado OU instrumento público ou particular 
de procuração no original ou fotocópia autenticada em cartório competente, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  
 
05.1.1 – Estatuto ou contrato social que conste a figura do signatário outorgante, podendo ser 
através do original ou apresentação de fotocópia autenticada em cartório competente ou pela 
Comissão de Licitações.  
 
05.1.2 - O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial com foto.  
 
05.1.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas um credenciado.  
 
05.1.4 - A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.  
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06 – QUANTO AO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III, deverá ser apresentada 
ao Pregoeiro, após a realização do credenciamento, FORA dos Envelopes nº01 (Proposta) e 
nº02 (Habilitação). 
 
06.1 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, que deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos 
Envelopes nº01 (Proposta) e nº02 (Habilitação). 
 
07 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
 
07.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a razão social da 
empresa licitante, bem como o número do presente Pregão, a saber: 
 

 
 

Envelope nº. 01 – Proposta 
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Empresa: 
Pregão Presencial nº. 009/2018 - Contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza de 
prédio, mobiliário e equipamentos escolares, com 
disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos. 
Encerramento – 10:00 Horas do dia 16/05/2018 

 
 

Envelope nº. 02 – Documentos 
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Empresa: 
Pregão Presencial nº. 009/2017 - Contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza de 
prédio, mobiliário e equipamentos escolares, com 
disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos.  
Encerramento – 10:00 Horas do dia 16/05/2018 

 
 

8- ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 
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8.1 - O preço total, em real, por m², nele deverão estar inclusas as despesas com materiais, 
equipamentos, encargos sociais, tributos e outros que porventura possam ocorrer. 
 
8.2 - Planilha de Custos, devidamente preenchida.  
 
8.3 - Comprovação de que a remuneração está de acordo com o estabelecido pelo Sindicato da 
categoria. 
 
8.4 - Indicação, com nome e qualificação, de quem será o preposto que acompanhará a execução 
dos serviços.  
 
8.5 - Agência Bancária e nº da Conta Corrente, para pagamento;  
 
8.6 - Número de telefone, fax e e-mail para envio de correspondências.  
 
8.7 - Nome de quem assinará o contrato (CPF, RG, e cargo que ocupa na empresa), na hipótese 
de adjudicação.  
 
8.8 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação da 
proposta de preços 
 
8.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto 
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 
originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes 
erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não 
venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

8.10 - Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. 

8.11 - As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com 
a devida anuência de todos os licitantes. 

8.12 - Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

8.13 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

09 – ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
09.1 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter os documentos necessários à habilitação 
em conformidade com o Anexo V do Edital. 
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09.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 
 
09.2.2. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em seus originais, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente (exceto quando expresso 
no documento, a obrigatoriedade da apresentação no original) ou, por publicação em órgão de 
imprensa oficial, ou autenticação por membro da equipe de apoio mediante a apresentação do 
documento original. 
 
09.2.4. Em todas as hipóteses referidas nos itens 08, não serão aceitos protocolos e nem 
documentos com prazo de validade vencido.  
 
10 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
10.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital 
e os envelopes nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Documentos. 
 
10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento; 

b. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

c. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou 
a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

d. Apresentar preços superiores a média dos preços pesquisados pela Administração Pública; 

e. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 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; 

d. Para efeitos do disposto no item anterior, o Pregoeiro promoverá diligência para verificação 
da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise da pesquisa de 
preços constante no processo. 
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e. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham 
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato; 
 
10.5. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
necessárias, no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
10.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
 
a. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
 
b. Não havendo pelo menos 3 (três) proposta na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 
caso de empate dos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
c. Para efeito de seleção será considerado o Menor Preço Total Global. 
 
10.7. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes autoras das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 
 
10.7.1. Se os valores de duas ou mais propostas escritas, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro o seu lance verbal. 
 
10.7.2 Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 
 
10.7.3 Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 
orçado, podendo o pregoeiro negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo 
razoável entre os lances ofertados. 
 
10.7.4 Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o menor preço total. 
 
10.7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo pregoeiro implicará na 
exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais itens quando houver. 
 
10.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
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10.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas 
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
10.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 
 
10.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta 
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 
convocação do Pregoeiro, sob a pena de preclusão; 
 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 09.9.1 será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; 
 
c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
10.9.3. O exercício do direito de preferência corrente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
10.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomarse- 
ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no 
art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência 
na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 
propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 09.9.1. 
 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 09.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 
 
10.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente todas as 
propostas, inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando para 
as que participaram o último preço ofertado. 
 
10.11. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante autora da oferta de menor preço com vistas 
à redução do preço. 
 
10.12. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
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10.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço total global, será aberto o envelope 
nº. 02, contendo os documentos de habilitação da licitante. 
 
10.14. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 
informações. 
 
10.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados nos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
10.16. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
10.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
10.18. No caso em que o valor final do lance, em sua divisão pela quantidade de produtos 
arrematados resultarem em dízima periódica, o pregoeiro considerará somente 02 (duas) casas 
após a vírgula, de maneira que o valor da proposta final, nunca seja maior do que o valor do 
lance arrematado. 
 
10.19. A arrematante deverá apresentar nova proposta atualizando os valores de conformidade 
com a etapa de lances. 
 
10.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências e condições para 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
11 - DAS AMOSTRAS  
 
11.1 – A(s) licitante(s) vencedoras deverá(ão) apresentar amostras dos produtos a serem 
utilizados durante a prestação de serviço, perante a Comissão de Avaliação a ser designada para 
sua análise. 
 
11.1.1 – As amostras deverão ser apresentadas até 5 dias úteis após a Notificação pelo 
Pregoeiro, podendo ser prorrogação desde que justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
11.2 – A Comissão de avaliação procederá a análise da qualidade do(s) produto(s) 
principalmente aquelas relacionadas à segurança, durabilidade, ergonomia, levando em 
consideração as normas técnicas pertinentes. 
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11.3 – Ocorrendo o atendimento do mencionados nos subitem anterior a licitante será declarada 
vencedora do(s) Lote (s). 
 
11.4 – Não ocorrendo o atendimento dos itens mencionados no subitem 11.2, a licitante será 
desclassificada, prosseguindo o Pregoeiro nos moldes do item 10.18. 
 
12 – DA APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA, FISPQ E LAUDO TÉCNICO DO(S) 
PRODUTO(S), CONFORME ANEXO I. 
 
12.1 – Juntamente com as amostras, apresenta em as fichas técnicas, FISPQ e laudo técnico dos 
itens que forem solicitados no anexo I. Este procedimento se dá uma vez que área técnica no 
decorrer do contrato possa usar como base na avaliação dos produtos fornecidos e assim se 
resguardar de qualquer dano que os produtos venham causar aos estudantes e servidores. 
 
12.1.1. Não havendo o atendimento ao subitem 12.1, a licitante será considerada 
desclassificada (com exceção do(s) catálogo(s)), prosseguindo o Pregoeiro na forma do item 
10.18 do Edital. 
 
 
13 – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
13.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de 
razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.1.1 – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao 
Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de 
Mairinque.  
 
13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 
direito recurso, e conseqüente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 
 
13.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente com informações à autoridade competente. 
 
13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
13.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste 
Edital. 
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14 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
 
14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Mairinque 
firmara contrato específico com a adjudicatária vencedora visando à execução do objeto desta 
licitação. 
 
14.2. O adjudicatário será convocado para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
da data da convocação, assinar o termo de contrato. 
 
14.3. No ato da assinatura do contrato o adjudicatário deverá: 
 
14.3.1 Apresentar procuração com firma devidamente reconhecida por cartório competente, 
outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em nome da empresa; 
 
14.4. Se no ato da assinatura do contrato, as certidões relativas ao FGTS, INSS e Débitos de 
Tributos Mobiliários, apresentadas na licitação estiverem vencidas, a adjudicatária deverá 
reapresentar novas com validade em vigor. 
 
14.5 - Garantia, a ser oferecida, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, e 
poderá ser em:  
 
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido 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 (redação dada pela Lei 
11.079/04); ou; 
 
b) Seguro garantia; ou;  
 
c) Fiança Bancária.  
 
14.6 - A garantia será liberada depois de resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer 
punições que porventura possam ser aplicadas à contratada. 
 
14.7 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. 
 
14.8 - Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 
 
14.9 - Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, 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. 
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15 – DOS PREÇOS DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
15.1 - Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, 
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
 
15.2 - O valor contratual será reajustado a cada 12 meses pelo IPC/FIPE. 
 
15.3 - O objeto desta Licitação deverá ser entregue de acordo com a solicitação feita pela 
Secretaria requisitante, em total conformidade com o Edital e seus Anexos. 
 
15.4 - A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, acompanhado 
da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o caso e 
devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) produto(s) de acordo com a 
aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 
 
15.5 - O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a execução e não da emissão 
do mesmo. 
 
15.6 - O pagamento deverá ser aguardado em carteira, nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64. 
 
15.7 -  Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º do empenho, bem como 
Banco, n.º da Agência Bancária   e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento 
ficará retido por falta de informação fundamental. 
 
15.8 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 
 
15.9 - Em caso de ausência de empregado da Contratada, em seu respectivo local de trabalho, 
haverá desconto do valor mensal devido, de acordo com o número de dias úteis do mês da 
ocorrência, a ser apurado pela seguinte fórmula: 
 

 
 
15.10 - Apresentar mensalmente e obrigatoriamente junto com o Documento Fiscal: 
 
a) Relação de empregados que estiverem envolvidos na prestação dos serviços contratados e 
comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas. 
b) Fotocópia da GPS, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do relatório GFIP, 
relativo ao mês imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento. 
c) Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionários envolvidos, relativo ao mês 
imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento. 
d) Apresentar, sempre que houver rescisão e ao final do contrato se não houver prorrogação: 

a) Termo de rescisão do contrato de trabalho; 
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b) Guia rescisória de FGTS e Contribuições Sociais (GRFC)/Guia de Recolhimento 
Rescisório do FGTS (GRRF); 

c) Aviso Prévio e Pedido de Demissão; 
d) Comunicação de dispensa (CD) e requerimento de Seguro Desemprego (SD). 

 
 
15.11 - A contratante efetuará os descontos previstos na Instrução Normativa RFB nº 971, de 
13 de Dezembro de 2009. 
 
15.12 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos, os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas contratuais. 
 
15.13 - A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 
os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei 
8.666/93. 
 
15.13.1 - A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a detentora da Ata suspenda o fornecimento do(s) produto(s). 
 
16 – PENALIDADES 
 
16.1. Caberão as seguintes penalidades: 
 
16.2 - O Licitante que desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, a empresa que se 
recusar a entregar o objeto, ou não cumprir as exigências deste Edital, estarão sujeitos, isolada 
ou cumulativamente, às seguintes penalidades: 
 
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
b) Multa equivalente de até 10% (dez por cento) do valor ofertado. 
 
16.3. – Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, 
observados os seguintes limites: 
 
16.3.1 - Multa de 01 (uma) UFM por dia de atraso na prestação dos serviços, limitadas a 20% 
do valor total da nota de empenho. 
 
16.3.2 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta em caso de recusa ou 
atraso em assinar o contrato. 
 
16.3.3 - Multa por inexecução parcial da obrigação: 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
nota de empenho. 
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16.3.4 - Multa por inexecução total da obrigação: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
Nota de Empenho. 
 
16.4 – O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão ainda a 
aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 
 
16.4.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
 
16.5 - As sanções do artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que couber. 
 
16.5.1 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Mairinque. 
 
16.5.2 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 
(cinco) anos. 
 
16.5.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
16.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 
 
16.7 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas também àqueles que: 
 
16.7.1 - Retardarem a execução do pregão; 
 
16.7.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 
 
16.7.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
16.7.4 – Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados ou 
forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do 
objeto da licitação. 
 
16.8 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega dos bens for devidamente justificado pela firma e aceito pela 
adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas. 
 
16.9 - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem feitos à licitante vencedora. 
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16.10 - As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto 
nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
16.11. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, cumulativas serão 
regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
16.12. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo, nos dias e horários previstos no item 16.3 deste Edital. 
 
 
17 – RECURSOS FINANCEIROS 
 
17.1. - As despesas com o objeto deste edital serão suportadas por recursos próprios da 
Prefeitura Municipal, cujo valor estimado é R$ 2.688.129,60 (dois milhões seiscentos e oitenta 
e oito mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos). 
 
18 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
18.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 -8714/8680, informando 
o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações.  
 
18.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação.  
 
18.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido á Pregoeira através do e-mail 
glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br e marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br, ou protocolado 
junto a Divisão de Materiais, situada a Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – Mairinque - SP 
CEP. 18120-000, telefone (11) 4718-8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 
horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia ora se 
utiliza. 
 
18.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente PREGÃO 
PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados deverão 
protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, nº 514 – 
Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no 
horário das 09:00 às 16:00 horas. 
 
19 – DOS ANEXOS 
 
19.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, 
os seguintes Anexos: 
 
* Anexo I – Especificação e quantidades do Objeto; 
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* Anexo II – Modelo de Credenciamento; 
* Anexo III – Modelo Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
* Anexo IV – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
* Anexo V – Documentos para Habilitação; 
* Anexo VI – Modelo Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 
* Anexo VII – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
* Anexo VIII – Minuta de Contrato; 
* Anexo IX – Modelo de Proposta; 
* Anexo X – Modelo do Atestado Visita Técnica. 
 
20 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 
Municipal de Mairinque, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado para o conhecimento dos participantes da 
licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas ou para sua abertura. 
 
20.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante 
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de 
compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
20.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 
 
20.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão 
publica do Pregão. 
 
20.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/ inabilitação. 
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20.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
20.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes 
por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo. 
 
20.11. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os 
termos e condições deste Edital. 
 
20.12. 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 subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação ao contrário do Pregoeiro. 
 
20.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida La Martine 
Navarro, nº 514, Centro, Mairinque - SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 
às 16:00 horas. Os interessados no edital poderão consultar e/ou obter mediante o acesso ao site 
da Prefeitura Municipal: http://www.mairinque.sp.gov.br/licitacoes.html 
 
20.14. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes do presente Edital e legislação pertinente. 
 
20.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

Mairinque, 27 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 
Prefeito 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2018 
PROCESSO CPL N.º 939/2018 
 

 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA DE PRÉDIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
PORMENORIZADAS CONSTANTE NESTE ANEXO. 
 
Justificativa 
 
1- Garantir a continuidade e melhoria dos serviços de limpeza e conservação, atualmente 
prestados através do contrato emergencial Nº.58/2017.  
2- Os serviços de limpeza e conservação objeto desta contratação já estão plenamente 
incorporados à rotina funcional da Secretaria de Educação, contribuindo de forma muito 
significativa com a eficácia de seu funcionamento, principalmente no que concerne à 
manutenção de sua estrutura física de acordo com as condições de higiene e limpeza impostas 
pelas normas sanitárias, dentre outros. 
3- Desse modo, considerando que os serviços objeto da contratação representam parcela 
indispensável ao alcance das Metas estabelecidas pela Administração de empreender todos os 
esforços e mecanismos necessários a viabilizar uma prestação jurisdicional célere e eficaz a 
toda comunidade, a fim de evitar a eventual descontinuidade dos serviços e a consequente 
inviabilização do funcionamento das Escolas do Município de Mairinque, faz-se necessária a 
contratação. 
4- Cabe ressaltar que a contratação a ser efetuada é caracterizada como serviço continuado 
e, por se tratar de serviço especializado, necessário se faz a contratação de empresa que 
disponha de pessoal capacitado para a realização de tal mister, observado o preço de mercado e 
as reais necessidades da CONTRATANTE. A execução do contrato, bem como os casos 
omissos, será regulada pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/1993, combinado com o inciso XII do 
art. 55 do mesmo diploma legal. 
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5- A contratação por m² de trabalho é à medida que se impõem, uma vez que a contratada 
deverá atender todas as necessidades de higiene e limpeza do local. 
6- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as devidas 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, de acordo com o disposto nos 
art. 78 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 
7- A contratação de única empresa justifica-se em razão de que o gerenciamento 
centralizado facilita à administração do contrato, o acompanhamento, a fiscalização e a própria 
logística. 
8- A contratação compreende, além da mão-de-obra, o fornecimento de todos os 
equipamentos, EPIs, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços, conforme 
especificado neste documento e demais anexos que o integram. 
 
 
2. RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES POR LOTE: MEDIÇÕES INTERNA 
/EXTERNAS e VIDROS 

Conforme anexo I. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO:: 

Os serviços compreenderão: 
 
A. ÁREAS INTERNAS – SALAS DE AULA 
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 murais. 
As salas de aula, que atendem a educação infantil também são constituídas de cadeirões, bebê 
conforto, cercadinhos, berços, brinquedos e colchonetes. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
Diária 
A limpeza DIÁRIA será realizada em horário que precede o início de cada período de aulas e 
outras vezes, se necessário. 
• 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; 
- nas superfícies e prateleiras de armários e estantes; 
- nos peitoris e caixilhos; 
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- em lousas. 
• Varrer o piso do ambiente. 
• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira. 
• Higienizar os cadeirões, bebê confortos, cercadinhos, berços e colchonetes com produto 
adequado. 
 
• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em local indicado pelo 
Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• 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; 
- dos murais. 
• Remover as mesas e cadeiras para limpeza do piso. 
• Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; 
exceto em pisos cerâmicos. 
• Reposicionar as mesas e cadeiras conforme orientações do Diretor da Escola. 
• Limpar os colchonetes com solução clorada ou álcool 70%. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas do piso. 
• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes e 
rodapés removendo manchas, rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro. 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 
limpeza de persianas, exceto quando estas forem confeccionadas em tecido. Nesses casos 
adotar procedimentos específicos conforme orientações do fabricante. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de: 
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- evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso 
de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas, utilizar técnica e produto aprovados para cada tipo de 
material.  
 
B. ÁREAS INTERNAS: SALAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
(INFORMÁTICA, LABORATÓRIOS, OFICINAS, VÍDEO, GRÊMIOS) 
Características: Ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades complementares, 
dotados de mobiliário e equipamentos específicos em função da proposta pedagógica adotada 
por cada escola. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
Diária 
A limpeza DIÁRIA será realizada em horário que precede o início de cada período de aulas e 
outras vezes, se necessário. 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro 
eliminando papéis, migalhas e outros: 
- nas superfícies das mesas; 
- nos assentos e encostos das cadeiras (exceto em cadeiras estofadas); 
- nas superfícies e prateleiras de armários, estantes e racks; 
- nos peitoris e caixilhos; 
- em lousas e quadros brancos. 
• Varrer o piso do ambiente. 
• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira. 
• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em local indicado pelo 
Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e outros: 
- das superfícies das mesas; 
- dos assentos e encostos das cadeiras (exceto em cadeiras estofadas); 
- das superfícies e prateleiras de armários, estantes e racks; 
- de peitoris e caixilhos; 
- de portas, batentes e visores; 
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- das lousas e quadros brancos; 
- dos murais. 
• Remover o mobiliário para limpeza do piso. 
• Remover o pó dos estofados das cadeiras e para limpeza das estruturas e passar pano úmido. 
• Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; 
exceto em pisos cerâmicos. 
• Reposicionar o mobiliário conforme orientações da direção escolar. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas do piso. 
• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes e 
rodapés removendo manchas, rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades. 
• Limpar os equipamentos eletroeletrônicos como microcomputadores, impressoras, TVs, 
DVDs e outros, com produto específico. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro. 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 
limpeza de persianas, exceto quando essas forem confeccionadas em tecido. Nesses casos, 
adotar procedimentos específicos conforme orientações do fabricante. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de: 
- evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso 
de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas, utilizar técnica e produto aprovados para cada tipo de 
material.  
 
C. ÁREAS INTERNAS: SANITÁRIOS/ VESTIÁRIOS (ADMINISTRATIVO, DE 
ALUNOS E DE FUNCIONÁRIOS) 
Características: ambientes destinados à higiene de alunos, professores e funcionários, 
constituídos de pisos impermeáveis e dotados de aparelhos sanitários. 
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1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
Diária 
• Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante domissanitário 
desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em 
adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso, em especial após 
os intervalos das aulas. 
• Lavar pisos, bacias, cubas, assentos, mictórios e pias com saneante domissanitário 
desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário 
previsto de uso, em especial após os intervalos das aulas. 
• Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pelo Contratante. 
• Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los em local indicado 
pelo Contratante. 
• Proceder a higienização do recipiente de lixo. 
• Repor os sacos de lixo. 
• Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico). 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Limpar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os 
em adequadas condições de higienização. 
• Limpar/ 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. 
• Proceder à limpeza de portas, visores e ferragens com solução detergente e enxaguar. 
• Executar a limpeza de lajes ou forros, luminárias, janelas, paredes e divisórias, portas e 
visores, maçanetas, interruptores e outras superfícies. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
Sequência das atividades: 
• Realizar a limpeza do banheiro observando a seguinte sequência: 
1º teto (início) 
2º paredes 
3º espelhos 
4º pias e cubas 
5º torneiras 
6º boxes 
7º vasos sanitários e mictórios 
8º piso (término) 
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• Esvaziar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, procedendo à higienização 
dos mesmos. 
 
D. 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. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são a 
seguir: 
Diária 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro 
eliminando papéis, migalhas e outros: 
- nas superfícies das mesas; 
- em lousas e quadros brancos. 
• Varrer o piso do ambiente. 
• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira. 
• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em local indicado pelo 
Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Eliminar marcas de lápis e caneta, adesivos, gomas de mascar e outros: 
- das superfícies das mesas; 
- dos assentos e encostos das cadeiras (exceto em cadeiras estofadas); 
- das superfícies e prateleiras de armários, estantes e racks; 
- de peitoris e caixilhos; 
- de portas, batentes e visores; 
- das lousas e quadros brancos; 
- dos murais. 
• Remover o mobiliário para limpeza do piso. 
• Remover o pó dos estofados das cadeiras e para limpeza das estruturas e passar pano úmido. 
• Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; 
exceto em pisos cerâmicos. 
• Reposicionar o mobiliário à posição original. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas do piso. 
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• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes e 
rodapés, removendo manchas, rabiscos de lápis e caneta ou outras sujidades. 
• Limpar os equipamentos eletroeletrônicos como microcomputadores, impressoras, TVs, 
DVDs e outros, com produto específico. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Retirar os livros ordenadamente. 
• Remover o pó dos livros. 
• Remover o pó e passar pano úmido (bem torcido) embebido em água e sabão ou detergente 
neutro para limpeza das estantes. 
• Após, passar pano seco. 
• Deslocar as estantes para limpeza do piso. 
• Recolocar as estantes e os livros nas posições originais. 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro. 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 
limpeza de persianas, exceto quando essas forem confeccionadas em tecido. Nesses casos, 
adotar procedimentos específicos conforme orientações do fabricante. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• 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 eliminar o 
uso de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário, nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas, utilizar técnica e produto aprovados para cada tipo de 
material. 
 
E. ÁREAS INTERNAS: ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (CORREDORES, ESCADAS, 
RAMPAS E ELEVADORES) 
Características: consideram-se como áreas internas de circulação todos os espaços livres, 
saguões, halls, corredores, rampas, escadas, elevadores e outros, que sirvam como elemento de 
acesso ou interligação entre pavimentos ou blocos do prédio escolar. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
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Diária 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro 
eliminando resíduos tais como: papéis, sacos plásticos, migalhas, etc.: 
- nos peitoris e caixilhos; 
- nos bancos (ou mobiliário quando existente); 
- nos telefones 
- nos extintores de incêndio. 
• Varrer o piso do ambiente. 
• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira. 
• Remover o pó de capachos e tapetes; 
• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo em local indicado pelo 
Contratante. 
• Remover os resíduos acondicionando o lixo em local indicado pelo Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• 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), batentes e visores; 
- corrimãos e guarda-corpos; 
- dos murais e quadros em geral. 
• Remover o mobiliário (quando houver) para limpeza do piso. 
• Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; 
exceto em pisos cerâmicos. 
• Reposicionar o mobiliário conforme orientações do Contratante. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas do piso. 
• 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. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro. 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 
limpeza de persianas, exceto quando estas forem confeccionadas em tecido. Nesses casos, 
adotar procedimentos específicos conforme orientações do fabricante. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
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2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de: 
- evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso 
de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário, nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas, utilizar técnica e produto aprovado para cada tipo de 
material.  
 
F. ÁREAS INTERNAS – PÁTIOS COBERTOS, QUADRAS COBERTAS, 
REFEITÓRIO, AUDITÓRIOS E PRÉDIOS SABE TUDO 
Características: Ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades esportivas, jogos, 
exercícios físicos, festas; reuniões recreativas, eventos comunitários. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
Diária 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro 
eliminando resíduos tais como: papéis, sacos plásticos, migalhas, etc.: 
- nos peitoris e caixilhos (quando houver); 
- nos bancos (ou mobiliário quando existente); 
- nos telefones; 
- nos extintores de incêndio. 
• Varrer o piso dos ambientes (quadras, pátios e refeitório), eliminando resíduos tais como: 
papéis, sacos plásticos, migalhas, etc. 
• Passar pano úmido nos pisos do refeitório e pátio coberto. 
• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo no local indicado pelo 
Contratante. 
• Remover os resíduos acondicionando o lixo no local indicado pelo Contratante. 
• Lavar e higienizar lavatórios e bebedouros. 
• Limpar o mobiliário (mesa e bancos) do refeitório, após cada período de utilização. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Lavar e remover manchas do piso do pátio coberto e refeitório. 
• Remover o mobiliário do refeitório para limpeza do piso. 
• Aplicar produto para conservação de pisos cimentados, de granilite, vinílicos ou em madeira; 
exceto em pisos cerâmicos. 
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• Reposicionar o mobiliário do refeitório à posição original. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 
Mensal 
• 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. 
• Limpar/ polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. 
de bebedouros, lavatórios e filtros. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou ao forro. 
• Lavar e remover manchas do piso da quadra. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• Sempre que possível, utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de: 
- evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso 
de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas, utilizar técnica e produto aprovados para cada tipo de 
material. 
 
G. ÁREAS INTERNAS: ÁREA ADMINISTRATIVA (DIRETORIA, VICE-
DIRETORIA, SECRETARIA, SALA DE COORDENADOR E ORIENTADORES 
PEDAGÓGICOS, SALA DOS PROFESSORES) 
Características: Ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades administrativas da 
escola, envolvendo guarda e manuseio de documentos, dotados de mobiliário, equipamentos ou 
aparelhos eletroeletrônicos. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
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Diária 
• Remover o pó: 
- das superfícies das mesas; 
- dos assentos e encostos das cadeiras ou poltronas; 
- das superfícies e prateleiras de armários, estantes, arquivos e racks; 
- dos telefones; 
- dos aparelhos eletroeletrônicos. 
• Varrer o piso do ambiente. 
• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira. 
• Limpar e remover o pó de capachos e tapetes. 
• Remover os resíduos e manter os cestos limpos, acondicionando o lixo no local indicado pelo 
Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Remover o pó e limpar com produto adequado a cada tipo de acabamento: 
- das paredes e divisórias; 
- de peitoris e caixilhos; 
- de portas, batentes e visores; 
- dos murais e quadros em geral. 
• Aplicar produto para conservação do mobiliário adequado a cada tipo de acabamento. 
• Limpar os telefones com produto adequado. 
• Remover o pó dos estofados das cadeiras e, para limpeza das estruturas, passar pano úmido. 
• Remover o mobiliário (mesas, cadeiras, armários, arquivos, etc.) para limpeza do piso. 
• Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; 
exceto em pisos cerâmicos. 
• Recolocar o mobiliário nas posições originais. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas dos pisos. 
• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes e 
rodapés removendo manchas e sujidades. 
• Limpar os equipamentos eletroeletrônicos como microcomputadores, impressoras, TVs, 
DVDs e outros, com produto específico. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro. 
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• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 
limpeza de persianas, exceto quando essas forem confeccionadas em tecido. Nesses casos, 
adotar procedimentos específicos conforme orientações do fabricante. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• 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 eliminar o 
uso de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas utilizar técnica e produto aprovado para cada tipo de 
material.  
 
H. ÁREAS INTERNAS – ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS E ARQUIVOS 
Características: Ambientes destinados à guarda e estocagem de materiais diversos. 
 
1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
Diária 
• Remover o pó das superfícies das mesas; 
• Varrer o piso do ambiente. 
• Passar pano úmido no piso, exceto no caso de pisos de madeira. 
• Limpar e remover o pó de capachos e tapetes. 
• Remover os resíduos e manter os cestos limpos, acondicionando o lixo no local indicado pelo 
Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Remover o pó das prateleiras, bancadas, armários, estantes, arquivos. 
• Remover o pó e limpar com produto adequado a cada tipo de acabamento: 
- os assentos e encostos das cadeiras ou poltronas; 
- os telefones; 
- os aparelhos eletroeletrônicos; 
- as paredes e divisórias; 
- os peitoris e caixilhos; 
- as portas, batentes e visores; 
- os quadros em geral. 
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• Aplicar produto para conservação do mobiliário adequado a cada tipo de acabamento. 
• Remover o mobiliário (mesas, cadeiras, armários, arquivos, etc.) para limpeza do piso. 
• Aplicar produto para conservação de pisos em madeira, cimentado, granilite ou vinílicos; 
exceto em pisos cerâmicos. 
• Recolocar o mobiliário nas posições originais. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas do piso. 
• Passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para limpeza de paredes e 
rodapés removendo manchas e sujidades. 
• Limpar os equipamentos eletroeletrônicos como microcomputadores, impressora e outros com 
produto específico. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Eliminar objetos aderidos à laje ou forro. 
• Remover o pó e passar pano úmido embebido em água e sabão ou detergente neutro para 
limpeza de persianas, exceto quando essas forem confeccionadas em tecido. Nesses casos, 
adotar procedimentos específicos conforme orientações do fabricante. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• 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 eliminar o 
uso de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
• Para limpeza do mobiliário, nunca utilizar produtos abrasivos, como sapólios, esponjas de 
limpeza com face áspera ou palha de aço. 
• Para limpeza e eliminação de manchas, utilizar técnica e produto aprovados para cada tipo de 
material. 
 
ÁREAS EXTERNAS 
 
I. ÁREAS EXTERNAS – PÁTIOS DESCOBERTOS, QUADRAS, CIRCULAÇÕES 
EXTERNAS E CALÇADAS 
Características: consideram-se áreas externas todas as áreas das unidades escolares situadas 
externamente às edificações, tais como: pátios, quadras, estacionamentos, passeios, calçadas, 
pisos pavimentados adjacentes ou contíguos às edificações, entre outras. 
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1. ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
As rotinas e procedimentos para execução dos serviços de limpeza e sua frequência são 
definidos a seguir: 
Diária 
(duas vezes ao dia – antes do início do período diurno e do período noturno) 
• Varrer o piso das áreas externas. 
• 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. 
• Remover o pó de capachos e tapetes.  
• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando o lixo no local indicado pelo 
Contratante. 
• Remover os resíduos, acondicionando o lixo no local indicado pelo Contratante. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal 
• Lavar os pisos e desobstruir ralos e canaletas entupidas. 
• 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. 
• Higienizar os cestos. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal 
• Remover manchas do piso. 
• 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. 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
• Realizar serviços de jardinagem e roçagem nas áreas externas das escolas. 
 
Trimestral 
• Limpar as luminárias e eliminar o pó das lâmpadas. 
• Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
• Sempre que possível, utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de: 
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- evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso 
de “lustra-móveis”. 
- evitar fazer a limpeza de partes que possam ter contato com os usuários com produtos 
potencialmente alergênicos. 
 
J. VIDROS EXTERNOS 
Características: 
→ vidros externos são aqueles localizados nas fachadas das edificações; 
→ os vidros externos se compõem de face externa e face interna. Dessa maneira, na 
quantificação da área dos vidros deverá ser considerada somente a metragem de uma de suas 
faces; 
→ a frequência de limpeza deve ser definida de forma a atender as especificidades e 
necessidades características da unidade contratante; 
→ vidros externos com exposição à situação de risco são aqueles que necessitam, para a 
execução dos serviços de limpeza, da utilização de balancins manuais ou mecânicos, ou ainda, 
andaimes. 
 
FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO 
Semanal  
Limpar todos os vidros externos - face interna, aplicando-lhes produtos antiembaçantes. 
Mensal 
Limpar todos os vidros externos - face externa, aplicando-lhes produtos antiembaçantes. 
FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO 
Mensal 
Limpar todos os vidros externos - face interna, aplicando-lhes produtos antiembaçantes. 
Anual 
Limpar todos os vidros externos - face externa, aplicando-lhes produtos antiembaçantes. 
 
L. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 
1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 
2. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução desse contrato; 
3. Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições 
previstas em normas coletivas da categoria profissional; 
4. Disponibilizar empregados em quantidade necessária para a prestação dos serviços, 
devidamente registrados em suas carteiras de trabalho; 
5.Fornecer às unidades escolares todo o material de limpeza (saneantes domissanitários e 
produtos químicos) conforme anexo IV a ser utilizado na execução do serviço de limpeza no 
período, em quantidade e qualidade adequada de acordo com a especificação deste objeto;  
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6. Cabe à Contratada completar ou substituir o material considerado inadequado pela 
Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
7. Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes 
domissanitários e dos produtos químicos; 
8. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás e provendo-os dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; 
9. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 12 (doze) horas. Os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na 
rede elétrica; 
10. Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais como: 
mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas etc., de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade do Contratante; 
11. Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos 
serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial suporte para dar 
atendimento a eventuais necessidades para manutenção das áreas limpas; 
12. Nomear supervisores responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos trabalhos. Esses supervisores, terão a obrigação de reportarem-se, quando 
houver necessidade, ao preposto dos serviços do Contratante e tomar as providências 
pertinentes; 
13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito; 
14. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 
internas de segurança e medicina do trabalho; 
15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho 
tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante; 
16.  Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de 
detritos e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
18. A Contratada deverá distribuir nos sanitários, papel higiênico, sabonete e papel toalha, de 
forma a garantir a manutenção de seu abastecimento; 
19. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, materiais e dos 
equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da 
prestação de serviços; 
20. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente 
recomendadas, quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da 
aplicação de saneantes domissanitários, nas áreas escopo dos trabalhos; quer seja em termos de 
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qualidade, quantidade ou destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da Contratada 
que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 
21. Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 
funcionamento do Contratante; 
22. Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja mantido nas 
dependências da execução dos serviços, ou em quaisquer outras instalações do Contratante; 
23. Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
24. Cumprir integralmente o acordo coletivo da categoria profissional, assegurando o 
fornecimento de benefícios e obrigações nele especificados. 
 
M. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
1. Poderá ocorrer inclusão de unidades escolares e próprios da Secretaria da Educação no 
decorrer do contrato. 
2. Cada banheiro de aluno (masculino ou feminino) possui em média de oito a dez 
sanitários. 
3. Cada classe possui em média de 20 a 40 alunos, devendo ser considerada a demanda em 
função do fluxo de serviços (especialmente para limpeza diária obrigatória dos banheiros, além 
das salas de aula). 
4. Cada unidade possui piso próprio (Paviflex, borracha, granito, etc.) cabendo à empresa 
adequar e fornecer os produtos de limpeza e equipamentos para realização dos serviços. 
5. A empresa deverá executar os serviços de limpeza em todas as dependências (internas e 
externas) da unidade, independentemente do tipo de atendimento prestado à comunidade. 
6. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades 
normais do Contratante. 
 
I. Educação Fundamental: 
a) Unidades que funcionam em dois períodos: manhã e tarde. Distribuir os funcionários 
possibilitando o atendimento no horário das 6h às 18h. 
b) Unidades que funcionam em três períodos: manhã, tarde e noite. Distribuir os 
funcionários possibilitando o atendimento no horário das 6h às 22h. 
 
II. Educação Infantil: 
a) Unidades que funcionam em dois períodos: manhã e tarde. Distribuir os funcionários 
possibilitando o atendimento no horário das 7h às 17h. 
b) Unidades que funcionam em período integral. Distribuir os funcionários possibilitando 
o atendimento no horário das 6h às 17h. 
 

N. MATERIAS E PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS 
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Item 1.7 – Relação dos Materiais e Produtos 
 

O. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  
Tendo em vista que a Prefeitura não dispõe de quadro de funcionários de limpeza, torna-se 
necessária a contratação de empresa para realização desses serviços de modo a promover o bem 
estar dos alunos, funcionários e demais pessoas que transitam nas instituições escolares 
municipais. 
 
P. PRAZO DE ENTREGA:  VIGÊNCIA 12 meses podendo ser prorrogado nos termos 
da lei. 
 
Q. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço. 

 
R. MODELO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇO 

1 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
1.1 – INTRODUÇÃO 
Este procedimento está vinculado aos contratos de prestação dos serviços de limpeza em 
prédio, mobiliário e equipamentos escolares, integrando as especificações técnicas como 
obrigação e responsabilidade do Contratante e deverá ser efetuado periodicamente pela 
fiscalização/ controle da execução dos serviços, de forma a gerar relatórios mensais que 
servirão de fator redutor para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de 
prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes dos relatórios. 
 
1.2 - OBJETIVO 
Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução dos 
contratos de prestação de serviços de limpeza em prédio, mobiliário e equipamentos escolares. 
 
1.3 – REGRAS GERAIS 
A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza se faz por meio de pontuação 
em conceitos de Ótimo, Bom, Regular e Ruim em cada um dos itens vistoriados. 
 
1.4 - CONCEITOS DA PONTUAÇÃO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS: 
ÓTIMO -Refere-se à conformidade total dos critérios, como listado a seguir 
- Inexistência de poeira; 
- Inexistência de sujidade; 
- Vidros limpos; 
- Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente; 
- Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com embalagens adequadas e 
volume até 2/3; 
- Funcionários devidamente treinados, uniformizados e utilizando EPIs adequados; 
- Materiais e produtos padronizados e em quantidade suficiente; 
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- Carrinho de limpeza (quando houver) limpo e bom estado de limpeza dos utensílios, tais 
como cabeleiras de mopp e panos de limpeza, etc.. 
- Cumprimento das especificações técnicas e das instruções socioambientais. 
 
BOM- Refere-se à conformidade parcial dos critérios, como listado a seguir: 
- Ocorrência de poeira em local isolado; 
- Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão; 
- Ocorrência isolada no reabastecimento. 
- Cumprimento parcial de especificações técnicas ou das instruções socioambientais que devem 
ser seguidas. 
 
REGULAR -Refere-se à desconformidade parcial dos critérios, como exemplos listados a 
seguir: 
- Ocorrência de poeira em vários locais; 
- Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão; 
- Ocorrências por falta de reabastecimento; 
- Piso sujo e molhado. 
 
RUIM -Refere-se à desconformidade total dos critérios, como exemplos listados a seguir: 
- Poeira e sujidades em salas e demais dependências; 
- Ocorrência de poeira em superfícies fixas e visíveis; 
- Não reabastecimento de descartáveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes; 
- Lixeiras sujas e transbordando; 
- Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes; 
- Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou sem 
comunicação com o contato do Contratante; 
- Funcionário com uniforme e EPIs incompletos; 
- Execução de limpeza sem técnica adequada; 
- Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente; 
- Sanitários e vestiários sujos. 
- Descumprimento de especificações técnicas ou das instruções socioambientais que devem ser 
seguidas. 
 
 
1.5 - ITENS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PRESTADOS 
 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS ótimo bom regular ruim 

Apresentação dos documentos que comprovam que os produtos utilizados EPI’S, aparelhos e 
instrumentos respeitam as especificações técnicas e socioambientais requeridas 

    

Apresentação das medidas adotadas para a redução do consumo de água e energia     
Comprovação dos treinamentos realizados no período     
 

TODOS OS AMBIENTES 
 ótimo bom regular ruim  ótimo bom regular Ruim 

Aparelhos de TV     Mesas     
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Armários (face externa)     Murais     
Balcões     Móveis em geral     
Batentes     Prateleiras     
Bebedouros     Paredes     
Cadeiras     Pias     
Carteiras     Torneiras     
Cestos de lixo     Placas indicativas     
Cortinas     Tomadas     
Corrimãos     Pisos     
Divisórias     Peitoril das janelas     
Dispensadores de papel 
toalha 

    Poltronas     

Dispensadores de papel 
higiênico 

    Portas     

Escadas     Persianas     
Extintores de incêndio     Quadros em geral     
Elevadores     Ralos     
Espelhos interruptores     Rodapés     
Espelhos tomadas     Saídas de ar condicionados     
Gabinetes ( pias )     Saboneteiras( face externa)     
Interruptores     Teto     
Janelas ( face externa )     Telefones     
Janelas ( face interna)     Ventiladores ( portáteis)     
Lousas     Ventiladores ( teto )     
Luminárias ( similares )     Vidros internos     
Luzes emergência     Vidros externos ( face 

interna) 
    

Maçanetas     Vidros externos ( face 
externa) 

    

 
 

SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS  
 
 ótimo bom regular ruim  ótimo bom regular ruim 

Abastecimento de mat. 
Higiênico 

    Pisos     

Azulejos     Portas ( batentes maçaneta 
) 

    

Box     Ralos     
Chuveiros     Rodapés     
Cestos de lixo     Saboneteiras face externa     
Dispensadores de papel 
toalha 

    Saídas de ar condicionado     

Dispensadores de papel 
higiênico 

    Tomadas     

Divisórias ( granito)     Torneiras     
Espelhos     Teto     
Gabinetes     Válvulas de descarga     
Interruptores     Vasos sanitários     
Janelas     Vidros box     
Luminárias (e similares )     Vidros externos ( face 

externa) 
    

Parapeitos     Vidros externos ( face 
interna) 

    

Pias     Vidros Internos     
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ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, PÁTIOS E QUADRAS 
 
 ótimo bom ruim regular  ótimo bom ruim Regular 

Elevadores     Pisos     
Escadas     Rampas     
 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA  
 
 ótimo bom regular ruim  ótimo bom regular ruim 

Baldes     Panos (chão,paredes e 
manuais ) 

    

Equipamentos     Produtos de Limpeza     
Mopp e balde c/ prensa e 
torção 

         

 
 
APRESENTAÇÃO / UNIFORMES  
 ótimo bom regular ruim  ótimo bom regular ruim 

Equipamentos de Proteção 
Individual ( EPIs ) 

    Postura e 
comportamento com 
funcionários docentes e 
alunos 

    

Uniformes          
 
 
OBS: Quando a unidade não dispuser dos itens de avaliação, deverá considerá-lo como 
não aplicável e desconsiderá-lo desta avaliação.  
 
1.6 – CRITÉRIOS 
 Na avaliação devem ser atribuídos, ao formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços, os 
conceitos “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”, equivalentes, respectivamente, aos valores 
100, 80, 50 e 30 para cada um dos itens avaliados: 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 Qte 

 
( a 
) 

Equivalência ( e ) Pontos obtidos 
 

( y = a x e ) 

Quantidade de ótimo =      X 100       ( Ótimo ) =  
Quantidade de bom =       X 80        ( Bom ) =  
Quantidade de regular =       X 50        ( Regular )  
Quantidade de ruim =       X 30        ( Ruim ) =  
TOTAL    
 
 
A nota N será obtida mediante o resultado da somatória total dos pontos obtidos (Y) dividido 
pelo número de itens vistoriados (X).  
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                  ∑ y 
 
NOTA   =     
........... 
 
                    X 
 
 
 

RESULTADO FINAL 
 

Liberação total da fatura NOTA MAIOR OU IGUAL A 90 
PONTOS 

Liberação de 90% da fatura NOTA entre 70 a 89,9 PONTOS 
Liberação de 80% da fatura NOTA entre 60 a 69,9 PONTOS 
Liberação de 65% da fatura NOTA entre 50 a 59,9 PONTOS 
Liberação de 50% da fatura NOTA MENOS OU IGUAL A 49,9 

PONTOS 
 
 
 

1.7 RELAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA TODAS AS UNIDADES 
ESCOLARES NUM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO  

1 Álcool 46,2° INPM Líquido, incolor, em frasco plástico.  

2 
Álcool etílico hidratado 70% INPM, incolor, em frasco plástico contendo 1000 ml e com ph entre 5,0 e 
8,0. 

3 
Água Sanitária, em frasco branco, leitoso e resistente, contendo 1000 ml, tampa com rosca. Alvejante, 
desinfetante e bactericida com cloro ativo. Composição mínima: hipoclorito de sódio e Água, teor de 
cloro ativo 2,0% a 2,5% e PH entre 11,0 e 13,0. 

4 Desincrustante / Saponáceo em Pó com detergente.   
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5 
Desinfetante de lavanda com bactericida Composição: Cloreto de DiaquilBenzil Amônio, Veículo, 
Conservante, Corante, Fragrância, Tensoativo não iônico, Opacificante. Princípio Ativo: Cloreto de 
AlquilDimetilBenzil Amônio: 0,2%. 

6 
Detergente líquido neutro, não conter formol em sua composição. PH entre 5,5 e 8,0, teor de matéria 
ativa aniônica entre 6,50 e 7,90%. Componente ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio. 
Tensoativo Biodegradável, frasco plástico de 500ml ou 5litros resistente.  

7 
Escova multiuso anatômica ideal para escovar tanques e paredes, textura antiderrapante com aparência de 
tecido. Medidas: 11cm x 6,6cm x 4,1cm.  O produto deverá conter informações do fabricante. 

8 Esponja de aço com 8 unidades. O produto deverá conter informações do fabricante. 

9 
Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, 
medidas: 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico, gravado na embalagem informações 
sobre o produto.  

10 
Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, medidas 30 x 
40cm. Deverá constar etiqueta com a marca do produto.  

11 
Hipoclorito de sódio, Produto germicida e bactericida, com excelente poder alvejante e bactericida, 
líquido levemente amarelado, Ph entre 12,0 e 13,0, com teor de cloro ativo de 5 a 5,5%.. Embalado em 
galão de 05 litros. 

12 Inseticida a base de água 300 ml. Constar na embalagem informações do produto e  fabricante.   

13 
Limpa vidros recomendado para limpar e desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e 
acrílicos. Embalado em galão de 05 litros, contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e 
validade.   

14 
Limpador multiuso Ph entre 11 e 14, composto por mistura de tensoativos, álcool etílico, alcalinizante, 
sequestrante, essência e água. Frasco plástico resistente com 500 ml, tampa tipo flip-top,.contendo os 
dados do fabricante, modo de usar, precauções e cuidados, prazo de validade e data de fabricação. 

15 
Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante na cor amarela, verde ou laranja, 
tamanhos: P, M E G, embalada individualmente por pares em saco plástico, contendo informações sobre 
o produto e fabricante.   
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16 

Papel higiênico branco 300m folha Simples com 8 rolos cada, na caixa deverá constar informações do 
fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição. NBR 15464-9 – Classe I; 
alvura superior a 85% conforme ABNT NBR 15134:2007 – item 14, pintas igual ou inferior a 4mm2/m2 
conforme ABNT NBR 15134:2007 – item 12, furos igual ou inferior a 1mm2/m2 conforme ABNT NBR 
15134:2007 – item 13, tempo de absorção de água inferior a 5s conforme ABNT NBR 15134:2007 – item 
11 e resistência à tração a seco ponderada superior a 165N/m conforme ABNT NBR 15134:2007 item 
7.2, produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada. 

17 

Papel higiênico branco folha simples de 1ª qualidade, absorvente, macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos, em fardos com 64 rolos.  NBR 15464-01 – Classe I; Alvura maior que  
86%; Resistência a tração maior que 105N/m, índice de maciez maior igual a 5,0N/mg; Pintas menor / 
igual que 1,0mm²/m²; Furos menor / igual que 1,0mm²/m²; tempo de absorção maior que 4,5s; 

18 

Papel toalha branco, Bobina, folha simples de 1ª qualidade, absorvente, macio, medindo. NBR 15464-11 
– Classe I; Alvura maior que 84%; Resistência a tração maior que 105N/m, índice de maciez maior igual 
a 5,0N/mg; Pintas menor/igual que 1,0mm²/m²; Furos menor/igual que 1,0mm²/m²; tempo de absorção 
maior que 5,5s; capacidade de absorção maior que 5,5s; resistência a tração maior que 620 N/m; 

19 
Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente 
em caixa de 35gr ou cartela com 12 unidades, constando informações do fabricante, marca, 
especificações do produto, bem como a sua composição. 

20 
Sabão em pedra, neutro, multiuso, em barra de 200 gramas, embalagem individual ou cartela com 5 
unidades, contendo dados do fabricante, modo de usar, precauções, código de barras, data de fabricação e 
prazo de validade.  

21 
Sabão em pó, para limpeza e perfume de roupas, pacote com 1000 ou 5000 gramas, contendo 
informações do fabricante, nome do responsável técnico e seu respectivo CRQ, precauções, modo de 
usar, código de barras, número do lote e data de fabricação, prazo de validade.  

22 
Sabonete líquido pronto uso, para limpeza das mãos, acondicionado em galão de 05 litros ou refil de 800 
ml, PH entre 6,5 e 7,5. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, data de 
validade, nº do lote e data de fabricação.   

23 
Saco alvejado padrão pano de chão 60x78. Constar na embalagem informações do produto, fabricante, 
número do lote. 
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24 
Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, com capacidade para 100 litros, reforçado, na cor preta, 
com descrição nominal em litros. NBR 9191/2008. 

25 
Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, com capacidade para 30 litros, reforçado, na cor preta, 
com descrição nominal em litros. NBR 9191/2008. 

26 
Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, com capacidade para 50 litros, reforçado, na cor preta, 
com descrição nominal em litros. NBR 9191/2008 

27 
Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, com capacidade para 200 litros, reforçado, na cor preta, 
com descrição nominal em litros. NBR 9191/2008 

28 
Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, com capacidade para 240 litros, reforçado, na cor preta, 
com descrição nominal em litros. NBR 9191/2008 

 
 
 
I. Os materiais e produtos devem ser fornecidos em quantidade que atendam a necessidade de 

cada unidade escolar, cabendo a gestão deste estoque e consumo a empresa contrata, 
sendo a falta caracterizada descumprimento contratual. 
 

II. A quantidade do material fornecido deve ser de primeira linha. 
 

III. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 
de execução de serviço de limpeza referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 14, 18, 
19, 20, 21 e 22 uma cópia original ou autenticada da FISPQ, a ficha técnica e o Registro/ 
Notificação do produto na ANVISA; 

 
IV. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 

de execução de serviço de limpeza para o item 02 apresentar original ou cópia 
autenticada do Laudo(s) que comprove(m) a eficácia frente às cepas específicas de 
SalmonellaCholeraesuis, PseudomonasAeruginosa e Staphylococcus Aureus, emitido(s) 
por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa. 

 
V. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 

de execução de serviço de limpeza para o item 03 apresentar original ou cópia 
autenticada do laudo Laudo(s) que comprove(m) o teor de cloro ativo, a determinação do 
PH puro e a densidade, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) pela Anvisa. 

 
VI. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 

de execução de serviço de limpeza para o item 05 apresentar cópia original ou 
autenticada do laudo de eficácia contra as cepas Salmonella e Staphylococcus e Laudo de 
comprovação de teor de ativo e estabilidade térmica e ao ar, emitidos por laboratório 
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credenciado pelo Inmetro e o registro/ notificação do produto na Anvisa. 
 

VII. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 
de execução de serviço de limpeza para o item 06 apresentar cópia original ou 
autenticada Laudo de sensibilização cutânea emitido por laboratório acreditado pela 
Anvisa. 

 
VIII. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 

de execução de serviço de limpeza para o item 11 apresentar cópia original ou 
autenticada do Laudo de eficácia frente as cepas específicas de SalmonellaCholeraesuis, 
PseudomonasAeruginosa e Staphylococcus Aureus, além de laudo de determinação do 
teor do cloro ativo, emitido(s) por laboratório(s) habilitado(s) pela Anvisa. 

 
IX. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 

de execução de serviço de limpeza para o item 14 apresentar cópia original ou 
autenticada do Laudo(s) que comprove(m) o PH puro, a contagem de microrganismos 
viáveis e o estudo de estabilidade acelerada, emitido(s) por laboratório(s) credenciado(s) 
pela Anvisa. 

 
 

X. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 
de execução de serviço de limpeza uma cópia original ou autenticada do Laudo analítico, 
emitido pelo I.P.T, ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando as 
especificações técnicas o item 16 o papel deverá ser 100% celulose (não reciclado) 
conforme NBR 15464-09 Classe I; 
 

XI. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 
de execução de serviço de limpeza uma cópia original ou autenticada do Laudo analítico, 
emitido pelo I.P.T, ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando as 
especificações técnicas o item 17 o papel deverá ser 100% celulose (não reciclado) 
conforme NBR 15464-01 Classe I – laudo de corrosão dérmica, irritabilidade dérmica, 
sensibilidade dérmica e microbiológico. 

 
XII. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis junto ao plano 

de execução de serviço de limpeza uma cópia original ou autenticada do Laudo analítico, 
emitido pelo I.P.T, ou outro laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando as 
especificações técnicas o item 18 o papel deverá ser 100% celulose (não reciclado) 
conforme NBR 15464-09 Classe I; 

 
XIII. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis Para os itens 24, 

25, 26, 27 e 28 apresentar laudo técnico emitido por laboratório de notória especialidade 
ou credenciado pelo INMETRO que comprove os critérios de aceitação estabelecidos na 
norma ABNT NBR 9191 de 2008. 

 
c.1) Alvará para produtos químicos controlados emitido pela Policia Federal dentro da sua 
validade.  



 

 

46 
 

c.2) (1) cronograma de treinamento para os empregados, indicando o responsável técnico (RT) da 
empresa pelo treinamento e a periodicidade com que será realizado,  
(2) quantitativo dos materiais de consumo, máquinas e utensílios, marcas, tipos e características de 
todos os materiais de consumo, cronograma de cores de materiais (baldes, panos e luvas) por 
áreas, máquina e utensílios a serem usados nos serviços, fornecendo todos os elementos que 
possibilitem identificar a qualidade dos produtos oferecidos.  
(3) Saneantes e cosméticos deverão conter, ficha técnica, FISPQ – Ficha de Segurança para 
Produto Químico, onde conste: composição, marca do fabricante, data de fabricação e 
vencimento, toxidade, Laudo Técnico emitido por laboratório de notória especialidade, bem como 
sua Notificação/Registro na ANVISA conforme especificação do termo de referência  
(4) Papeis deverão constar junto ao plano de execução de serviço ficha técnica do produto e laudo 
técnico emitido por laboratório de notória especialidade  
(5) Sacos para Acondicionamento para resíduos comum deverão atender as normas ABNT 
9191/2008 classe I, apresentando Ficha Técnica do Produto e Laudo Técnico emitido por 
laboratório de notória especialidade conforme Norma ABNT; 

XIV.  
 

  
1.8 RELAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

Escolas Municipais de Mairinque 
 
1. E.M. “Augusta Camargo Martins do Carmo” 
Modalidade: Educação Infantil 
Endereço: Rua Mário dos Santos Bernardo, s/nº. - Jardim Vitória 
Telefone: 4708-7273/ 4708-0399 
 
2. E.M. “Bairro Cristal” 
Modalidade: Ensino Fundamental II 
Endereço: Estrada Municipal, 3217 – Cristal 
Telefone: 4708-0091 
 
3. E.M. “Bairro Mato Dentro” 
Modalidade: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
Endereço: Estrada Municipal Mato Dentro, s/n.º - Mato Dentro 
Telefone: 4246-3101/ 4246-8055 
 
4. E.M. “Benedita Bretas Cruz” (Obras de reforma em fase de finalização) 
Modalidade: Creche 
Endereço: Avenida Mitsuke, 959 - Jardim Cruzeiro 
Telefone: 
 
5. E.M. “Benedito Euzébio Cruz” (Extensão da E.M. “Modesta Jianelli Russo”) 

Modalidade: Creche 
Endereço: Rua Américo Pereira Campos, 173 - Vila Granada 
Telefone: 4718-4402 
 
6. E.M. “Cesira Maria José Antunes Siedler” 
Modalidade: Educação Infantil 
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Endereço: Rua Adélia, 30 - Nova Mairinque 
Telefone: 4718-6125 
 
7. E.M. “Denise Gama Granito” 
Modalidade: Educação Infantil 
Endereço: Rua Durval Luiz de Oliveira, 1001 - Terras de São José 
Telefone: 4718-6120 
 
8. E.M. “Dona Ida Ponsoni Zaparolli” 
Modalidade: Educação Infantil 
Endereço: Rua Germano da Cruz, 86 - Três Lagoinhas 
Telefone: 4718-5035 
 
9. E.M. “Eva Xavier de Oliveira” 
Modalidade: Creche 
Endereço: Avenida Mitsuke, 950 - Jardim Cruzeiro 
Telefone: 4708-7660 
 
10. E.M. “Felipe Lutfalla” 
Modalidade: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Rua Álvares de Azevedo, 801 - Porta do Sol 
Telefone: 4708-1556/ 4708-0041 
 
 

11. E.M. “Gabriel Rocha” 
Modalidade: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Rua Olavo Bilac, 15 – Sebandilha 
Telefone: 4246-4523 
 
 
12. E.M. “Jovelino dos Santos” 
Modalidade: Creche e Educação Infantil 
Endereço: Rua Jonas Zabrockis, 440 - Vila Sorocabana 
Telefone: 4718-4599 
 
13. E.M. “Maria Haak Pereira” 
Modalidade: Creche 
Endereço: Avenida Alberto Cocozza, 705  - Goianã 
Telefone: 4246-1391 
 
14. E.M. “Modesta Jianelli Russo” 
Modalidade: Creche 
Endereço: Rua F, 100 - Recanto dos Eucaliptos 
Telefone: 4718-4402 
 
15. E.M. “Olga Barbieri” 
Modalidade: Creche 
Endereço: Rua Felipe dos Santos, 110 - Nova Mairinque 
Telefone: 4718-6116 
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16. E.M. “Prof. Educador Paulo Freire” 
Modalidade: Ensino Fundamental II e EJA – Anos/Termos Iniciais e Finais 
Endereço: Av. Mitsuke, 989 - Jardim Cruzeiro 
Telefone: 4718-2395/ 4718-6763 
 
17. E.M. “Prof. Horácio Ribeiro” 
Modalidade: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Av. Brasil/Japão, 2500 – Setúbal 
Telefone: 4708-4038/ 4708-3855/ 4718-0406 
 
18. E.M. “Prof. Manoel Martins Villaça” 
Modalidade: Ensino Fundamental I 
Endereço: Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 172 – Centro 
Telefone: 4708-2613/ 4718-0395 
 
19. E.M. “Prof. Márcio de Camargo” 
Modalidade: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
Endereço: Rua F, 100 - Recanto dos Eucaliptos 
Telefone: 4708-7090 
 
20. E.M. “Profª. Benedita Camargo Valêncio” 
Modalidade: Ensino Fundamental I 
Endereço: Rua Manoel Francisco de Campos, 431 – Granada 
Telefone: 4708-2375/ 4708-4008/ 4718-0321 
 
21. E.M. “Profª. Dirce Manis Rodrigues” 
Modalidade: Ensino Fundamental I 
Endereço: Rua João Assis de Castro, 648 - Jardim Vitória 
Telefone: 4718-6119 
 
22. E.M. “Profª. Emília Miranda Borges Pereira” 
Modalidade: Ensino Fundamental II 
Endereço: Av. João Guedes do Nascimento, s/n.º - Granada 
Telefone: 4718-2521/ 4718-0207/ 4708-3849 
 
23. E.M. “Profª. Laraine de Cássia Aguiar Rodrigues” 
Modalidade: Ensino Fundamental I 
Endereço: Av. das Flores, 100 - Jardim Reneeville 
Telefone: 4718-6126 
24. E.M. “Profª. Malviane de Cássia Aguiar” 
Modalidade: Educação Infantil 
Endereço: Rua Um, 808 - Jardim Flora 
Telefone: 4718-6112 
 
25. E.M. “Profª. Maria Helena Chesine” 
Modalidade: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Rua Um, s/n.º - Jardim Flora 
Telefone: 4708-3656/ 4708-4129 
 
26. E.M. “Profª. Maria Ignês Blanco Abreu” 
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Modalidade: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 100 - Nova Mairinque 
Telefone: 4708-2765/ 4708-3647 
 
27. E.M. “Profª. Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt” 
Modalidade: Ensino Fundamental II 
Endereço: Rua Orion Viaro, 513 - Jardim Vitória 
Telefone: 4708-4070/ 4708-3477 
 
28. E.M. “Profª. Neuza Maria Bertoncello” 
Modalidade: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Estrada Municipal de Mairinque, 238/94 – Moreiras 
Telefone: 4708-8079/ 4708-8102/ 4708-9657 
 
29. E.M. “Profª. Patrícia Pezzota” 
Modalidade: Educação Infantil 
Endereço: Rodovia Castelo Branco, km. 68 - Dona Catarina 
Telefone: 4246-8479/ 4718-8653 
 
30. E.M. “Profª. Rita de Cássia Mello” (Extensão da E.M. “Profª. Patrícia Pezzota”) 
Modalidade: Creche 
Endereço: Rua das Pedras, s/nº - Dona Catarina 
Telefone: 4246-8479 
 
31. E.M. “Profª. Sarah Mazzeo Alves” 
Modalidade: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II 
Endereço: Rodovia Castelo Branco, km. 68 - Dona Catarina 
Telefone: 4246-3101/ 4246-2300 
 
32. E.M. “Profª. Thereza Caramante Chesine” 
Modalidade: Ensino Fundamental I (4º e 5º Ano) e Ensino Fundamental II 
Endereço: Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 – Marmeleiro 
Telefone: 4708-4526/ 4718-0400 
 
33. E.M. “Silvia Helena Garcia Martins” 
Modalidade: Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º Ano) 
Endereço: Rua Américo Pereira, s/n.º - Jardim Granada 
Telefone: 4718-6123 
 
34. E.M. “Thereza Cristina Whitaker Ribeiro de Lima” 
Modalidade: Educação Infantil (Integral) 
Endereço: Av. Dr. José Maria Whitaker, 471 - Jardim Cruzeiro 
Telefone: 4718-4400 
 
35. E.M. “Umberto Sperandio” 
Modalidade: Educação Infantil (Integral) 
Endereço: Rua João Bueno, 61 - Vila Barreto 
Telefone: 4718-6773 
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1.9  DAS OBRIGAÇÕES 
 
- Do Município: 
 
a) Pagar mensalmente à CONTRATADA, na forma estipulada no presente Contrato, o preço 
ajustado; 
 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, por meio do gestor do contrato, que anotará em planilhas próprias e específicas, as 
falhas e irregularidades para que sejam corrigidas pela CONTRATADA ou para aplicação de 
eventuais glosas ou penalidades; 
 
c) Programar os serviços que devem ser executados e repassar a programação ao fiscal/preposto 
da CONTRATADA, para que implemente e organize as atividades; 
 
d) Prestar à CONTRATADA, através do gestor dos contratos, informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados; 
 
e) Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
f) Assegurar o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA, quando devidamente 
uniformizados e identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 
 
g) Assegurar de que os profissionais utilizados para a prestação de serviços estejam 
regularmente contratados pela CONTRATADA, solicitando à mesma o registro na carteira de 
trabalho; 
 
h) Exigir as medições dos serviços à CONTRATADA e promover a avaliação; 
 
i) Exigir a correta especificação dos serviços nas notas fiscais/faturas; 
 
j) Destinar local para depósito de insumos, equipamentos e acessórios de propriedade da 
CONTRATADA, de uso nos serviços prestados à CONTRATANTE. Este local será de 
acesso exclusivo da CONTRATADA. 
 
- Da Empresa Vencedora: 
 
a) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do Contrato e emissão da 
Ordem de Serviços, observada a data estabelecida; 
 
b) Fornecer materiais de limpeza, equipamentos e acessórios necessários à execução dos 
serviços, objeto da contratação; 
 
c) Os materiais de limpeza deverão permanecer nas escolas; 
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d) Prestar os serviços nas condições e prazos estipulados no Edital de Pregão e seus anexos; 
 
e) Indicar um supervisor/fiscal que deverá organizar e distribuir os profissionais nos postos de 
trabalho, atendido o que for requerido pela CONTRATANTE e responder junto à fiscalização 
da CONTRATANTE, por intermédio do gestor do contrato; 
 
f) Manter os profissionais, quando em horário de trabalho, uniformizados e identificados. Os 
uniformes deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE; 
 
g) Substituir, imediatamente, qualquer profissional cujo desempenho e conduta sejam 
considerados pela CONTRATANTE como inconvenientes para o desempenho dos serviços; 
 
h) Promover o preenchimento do Formulário de Ocorrência para Manutenção, quando 
detectada qualquer ocorrência de manutenção no andamento dos serviços, que deve, 
imediatamente, ser entregue ao gestor dos contratos a fim de que tome as providências 
cabíveis; 
i) Enviar o Relatório de Medição dos Serviços Prestados ao gestor do contrato para apreciação, 
antes da emissão da nota fiscal/fatura dos serviços prestados; 
 
j) Fornecer aos profissionais contratados os equipamentos de segurança e/ou proteção 
individual necessários à prestação dos serviços, especialmente os de uso contínuo; 
 
k) Providenciar a imediata substituição de qualquer profissional, sempre que houver 
afastamento do serviço; 
 
l) Manter rigoroso controle de freqüência de seus profissionais, introduzindo o controle que 
entender conveniente e sob sua responsabilidade; 
 
m) Fazer os profissionais que contratar apresentarem-se com pontualidade, para exercer os 
serviços contratados; 
 
n) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, em especial despesas de natureza 
previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de 
qualquer espécie ou origem, incluída a alimentação, transporte ou outro benefício dos 
profissionais, pertinentes à execução do objeto do presente Contrato; 
 
o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou 
desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços; 
 
p) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo decorrente do uso inadequado ou falta de 
zelo e cuidado no uso dos utensílios e equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE, 
cujos valores poderão ser descontados da fatura seguinte, sem prejuízo das demais sanções e 
procedimentos; 
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q) Assumir todos os encargos de eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal relacionados 
aos serviços, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; 
 
r) Responsabilizar-se pelo treinamento e capacitação dos profissionais necessários à perfeita 
execução dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE, devendo ser 
disponibilizados profissionais habilitados e com comprovada experiência, a serem 
demonstrados quando da apresentação do rol dos profissionais que prestarão serviços; 
 
s) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 
 
t) Manter durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
u) Comunicar à CONTRANTANTE, por escrito, toda e qualquer ocorrência de acidentes 
verificados durante a execução do Contrato. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

 

============================================================== 
MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

============================================================== 
 
Ref.: Pregão Presencial nº. 009/2018 
 
 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. .......................... e 

Inscrição Estadual nº. ........................, sediada à ..........................................................................., 

na cidade de .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

................................................................, portador (a) da Cédula de Identidade 

nº................................ e inscrito no CPF sob o nº. ......................................, CREDENCIA o 

Sr.(a) ......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade 

nº.................................................... e inscrito(a) no CPF sob o nº. 

................................................... para nos representar na referida licitação que tem como objeto 

a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e 

equipamentos escolares, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, 

materiais e equipamentos, para a Secretaria de Educação, com os poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

............................................................... 
(data) 

............................................................... 
(representante legal) 

 
Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 



 

 

54 
 

ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

============================================================== 

Ref.: Pregão Presencial nº. 009/2018 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... e inscrição 

Estadual nº. ........................,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

............................... e inscrito no CPF nº. ......................................, interessada em participar da 

licitação em epígrafe que visa a contratação de empresa especializada em limpeza das escolas 

municipais, conforme especificações pormenorizadas constante do Anexo I do Edital, 

DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos 

necessários para Habilitação. 

............................................................... 

(data) 

............................................................... 

(representante legal) 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

============================================================== 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas neste Edital, que a empresa............................................ (denominação da 

pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº. ........................... é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 

de Dezembro de 2006, cujos termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 

Presencial nº. 009/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

Mairinque,......de.................de 2018 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

(representante legal) 

 

 

 

Nome:................................... 

RG nº:................................... 
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ANEXO V 
Pregão Presencial nº 009 /2018 

 
=========================================================== 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
=========================================================== 

1. Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os seguintes: 
 
2. Para Habilitação Jurídica: 
2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
2.3 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
2.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
3. Para Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1- Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 
licitante. 
3.2- Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor 
judicial da sede do licitante se for o caso, sendo que na hipótese em que a certidão encaminhada 
for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 
3.3 - 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 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, 
excetuadas da apresentação as microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme art. 3° 
do Decreto Federal n° 8,538/2015. 
 
 
4. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
deste certame. No caso de isenção, entregar declaração assinada pelo representante legal do 
licitante. 
 
4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 
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4.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
contribuição social(INSS) expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

 
4.3.2. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 ou do 
Estado da sede da licitante, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; e 

 
4.3.3 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por 
meio da apresentação do CRF-Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado; 

 
4.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT – ou de 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa em cumprimento à 
Lei 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 
4.3.5 Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa 
de Débitos Mobiliários ou Positiva com Efeito de negativa do domicílio ou sede do 
licitante; 
 

4.4 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 

4.4.1 – As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação   
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
4.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento 
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
4.6. – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.5, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes 
ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 
4.7 – Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 
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27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo Anexo VI. 
 
4.8 – Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou contratar 
com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 
Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação 
em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a 
sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 
procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
conforme modelo no Anexo VII. 

 
5. Para Qualificação Técnica: 
 

5.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade objeto 
da presente licitação ou similares, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) 
jurídica (s) de direito público ou privado, admitindo-se a imposição de quantitativos 
mínimos de prova de execução de atividade objeto da licitação ou similares, desde que 
em quantidades razoáveis, assim considerados 50% a 60% da execução da atividade 
pretendida – Súmula 24 do TCE/SP, cuja exigência de reconhecimento de firma do 
atestado será estabelecida pelo(a) Pregoeiro(a) caso haja patente dúvida acerca de sua 
legitimidade, que poderá ser apresentada novamente pela licitante no prazo de 5 (cinco) 
dias. 
 
5.1.1 - O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 
bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 

 
 
6 - DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO. 
 

6.1 - Os documentos exigidos no item 4, poderão ser substituídos pelo Certificado 
de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, exceto 
aqueles referentes aos subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.7 e 4.8. 
 

6.2 - A documentação exigida poderá ser apresentada na via original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada em cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6.3 - Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de 
validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido expedidos no 
máximo até 180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da proposta. 

 
OBS: Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos documentos, que 
estes sejam apresentados na ordem enumerada neste Anexo e seus subitens, devidamente 
numerados e reunidos com presilha para facilitar a juntada no processo, bem como 
previamente autenticados. 
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c) As licitantes deverão apresentar uma declaração se comprometendo que no prazo de 5 
(cinco) dias úteis apresentará os seguintes documentos.: 
c.1) Alvará para produtos químicos controlados emitido pela Policia Federal dentro da sua 
validade.  
c.2) (1) cronograma de treinamento para os empregados, indicando o responsável técnico (RT) 
da empresa pelo treinamento e a periodicidade com que será realizado,  
(2) quantitativo dos materiais de consumo, máquinas e utensílios, marcas, tipos e 
características de todos os materiais de consumo, cronograma de cores de materiais (baldes, 
panos e luvas) por áreas, máquina e utensílios a serem usados nos serviços, fornecendo todos 
os elementos que possibilitem identificar a qualidade dos produtos oferecidos.  
(3) Saneantes e cosméticos deverão conter, ficha técnica, FISPQ – Ficha de Segurança para 
Produto Químico, onde conste: composição, marca do fabricante, data de fabricação e 
vencimento, toxidade, Laudo Técnico emitido por laboratório de notória especialidade, bem 
como sua Notificação/Registro na ANVISA conforme especificação do termo de referência  
(4) Papeis deverão constar junto ao plano de execução de serviço ficha técnica do produto e 
laudo técnico emitido por laboratório de notória especialidade  
(5) Sacos para Acondicionamento para resíduos comum deverão atender as normas ABNT 
9191/2008 classe I, apresentando Ficha Técnica do Produto e Laudo Técnico emitido por 
laboratório de notória especialidade conforme Norma ABNT; 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 

============================================================== 

Ref.: Pregão Presencial nº. 009/2018 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e 

Inscrição Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

................................ e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

............................................................... 

(data) 

 

............................................................... 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

============================================================== 

Ref.: Pregão Presencial nº. 009/2018 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e 

Inscrição Estadual nº. .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 

(a) .................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

................................ e inscrito no CPF nº. ......................................DECLARA, para fins do 

disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo 

Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação 

em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua 

regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento 

possa ocorrer. 

 

 

............................................................... 

(data) 

............................................................... 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato nº 000/2018 

 
Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 
nº. 45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque - SP, 
representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, doravante designado 
simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxx, 
RG nº. xxxxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente 
CONTRATADA; por este instrumento têm entre si ajustado o presente contrato de prestação de 
serviços, firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, 
e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário 
e equipamentos escolares, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, conforme quantidades e especificações 
pormenorizadas constante do Anexo I do Edital nº 22/2018. 

1.2 - A execução dos serviços contratados deverá ter início em até 10 (dez) dias, a contar da 
data de assinatura deste contrato. 

§1º: O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 
qualidade requeridas. 

§2º: O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

§3º: Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, bem como as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 
2.1 - Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e por preceitos de Direito Público, 
aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
Direito Privado, sendo que seu regime jurídico confere ao CONTRATANTE, conforme o caso, 
as prerrogativas de: 
 
2.1.1 – Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, unilateralmente e na 
forma da lei, para melhor adequação às finalidades de interesse público, assegurando o seu 
equilíbrio econômico-financeiro e os demais direitos da CONTRATADA; 
 
2.1.2. – Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 
Federal n. 8666/1993; 
 
2.1.3. – Fiscalizar sua execução; 
 
2.1.4. – Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de sua inexecução 
parcial ou total; 
 
2.1.5. – Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de regência e utilizar-se 
das demais prerrogativas permitidas em lei. 
 
2.1.6. – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, PRAZO DE PAGAMENTO E ENTREGA 

 
3.1 – Dá-se a este Contrato o valor total de R$ xxxxx   (   xxxxxxxx   ) 
 
3.2. O pagamento será efetuado pela Prefeitura, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos 
documentos e a apresentação do Documento Fiscal, conferido e liberado pelo setor responsável, 
através de conta bancária devidamente cadastrada na Secretaria de Finanças, valendo como 
recibo o comprovante do depósito. 
 
3.3. Caso o pagamento ultrapasse o prazo previsto, a proponente vencedora terá direito, até a 
data do efetivo pagamento a acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do 
artigo 55, II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas legislações posteriores 
pertinentes. 
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3.4. O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a execução e não da emissão do 
mesmo. 
 
3.5. O pagamento deverá ser aguardado em carteira, nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64. 
 
3.6. Deverá constar no documento fiscal o nº. Do processo, nº. do empenho, bem como Banco, 
nº. da Conta Corrente e Agência bancária, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de 
informação fundamental. 
 
3.7. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 
 
3.8. Em caso de ausência de empregado da Contratada, em seu respectivo posto de trabalho, 
haverá desconto do valor mensal devido, de acordo com o número de dias úteis do mês da 
ocorrência, a ser apurado pela seguinte fórmula: 
 

 
 
3.9. Apresentar mensalmente e obrigatoriamente junto com o Documento Fiscal: 
 
a) Relação de empregados que estiverem envolvidos na prestação dos serviços contratados e 
comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas. 
b) Fotocópia da GPS, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do relatório GFIP, 
relativo ao mês imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento. 
c) Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionários envolvidos, relativo ao mês 
imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento. 
 
3.10. Apresentar, sempre que houver rescisão e ao final do contrato se não houver prorrogação: 
 
a) Termo de rescisão do contrato de trabalho; 
b) Guia rescisória de FGTS e Contribuições Sociais (GRFC)/Guia de Recolhimento Rescisório 
do FGTS (GRRF); 
c) Aviso Prévio e Pedido de Demissão; 
d) Comunicação de dispensa (CD) e requerimento de Seguro Desemprego (SD). 
 
3.11. A Prefeitura reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos, os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas contratuais. 
  
3.12. A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os 
possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93. 
 
3.13. Quando verificado que nos produtos utilizados pela CONTRATADA na prestação dos 
serviços constam alterações ou qualquer outro indicio ou prova que o produto esteja estragado 



 

 

65 
 

ou impróprio para o uso, a CONTRATADA deverá efetuar a substituição em até 24 (vinte e 
quatro) horas.   
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 
4.1. Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações da 
CONTRATANTE: 
 
4.1.1 - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.  
 
4.1.2 - Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.  
 
4.1.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega 
do objeto contratado.  
 
 
4.2. Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações da 
CONTRATADA: 
 
4.2.1. Fornecer o objeto deste contrato nas condições previstas no Edital nº 22/2018 e em sua 
proposta.  
 
4.2.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena 
de rescisão.  
 
4.2.3. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, 
apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade. 
 
4.2.4. Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua responsabilidade, 
observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais, sendo considerada 
nesse particular, como única empregadora. 
 
4.2.5. Respeitar o intervalo de 1 (uma) hora para almoço dos funcionários. 
 
4.2.6. Pagar em dia o empregado, nos termos da legislação aplicável. 
 
4.2.7. Fazer cumprir as normas disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, 
previdenciárias, sindicais e securitárias relativamente aos empregados envolvidos na execução 
dos serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização da Prefeitura, fazendo prova 
de recolhimentos devidos. 
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4.2.8. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados 
à PREFEITURA, seus funcionários e/ou terceiros, por dolo e culpa de seus empregados. 
 
4.2.9. Fornecer às suas expensas uniformes, com logotipo bem como manter seu pessoal 
uniformizado incluindo calçados, identificando-os através de crachás, com fotografia recente e 
carteira de identidade (RG) e todos os materiais de proteção e segurança, indispensáveis para a 
execução dos serviços em quantidades e especificações compatíveis com o número de pessoas 
empregadas, obrigando-os ao uso permanente. 
 
4.2.10. Manter funcionários zelosos e respeitosos, de bons antecedentes, substituindo os que 
apresentarem comportamento incompatível, bem como os faltosos, por outro de categoria 
profissional idêntica, arcando com quaisquer ônus que essa substituição possa acarretar. 
 
4.2.11. Desenvolver boas relações com os funcionários da PREFEITURA, acatando as 
instruções emanadas do responsável pelo serviço de atendimento e fiscalização. 
 
4.2.12. Manter um preposto responsável com autonomia para acompanhar os serviços, 
prestando toda assistência técnica e supervisão ao fiel cumprimento das obrigações contratuais. 
 
4.2.13 Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução dos serviços. 
 
4.2.14 Corrigir ou substituir mediante “NOTIFICAÇÃO”, no prazo ali indicado, às suas 
expensas, no total ou em parte, os serviços ou posto de trabalho que estiverem em desacordo 
com o aqui exigido. 
 
4.2.15 Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento 
de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da Prefeitura. 
 
4.2.16 Caso deixe de prestar os serviços, fica a Prefeitura no direito de contratar em qualquer 
outra empresa, por conta exclusiva da Contratada, obrigando-a a cobrir todas as despesas não 
só do objeto, como outras decorrentes, em razão de sua inadimplência. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
5. O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato, sendo que eventual prorrogação e aditamento somente serão admitidos 
se convier aos interesses da Prefeitura, depois de observados os requisitos exigíveis por lei. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTES 

 
6.1 – Quaisquer alterações nas especificações, prazos ou normas gerais dos serviços que 
venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, decorrente das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, deverão ser efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão 
o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito, nos termos do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
6.2 - Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos limites 

previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados pela 
CONTRATANTE.  
 

6.3 – Circunstanciado, assinado pelas partes, salvo em casos excepcionais e devidamente 
justificados.   
 

CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES 

 
 
7.1 - São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei 
Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes. 
 
7.2. – Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, 
observados os seguintes limites: 
 
7.3 - Multa de 01 (uma) UFM por dia de atraso na prestação dos serviços, limitadas a 20% do 
valor total da nota de empenho. 
 
7.4 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta em caso de recusa ou atraso 
em assinar o contrato. 
 
7.5 - Multa por inexecução parcial da obrigação: 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
nota de empenho. 
 
7.6 - Multa por inexecução total da obrigação: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota 
de Empenho. 
 
7.7 – O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão ainda a 
aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 
 
7.7.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
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7.7.2 - As sanções do artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que couber. 
 
7.7.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
Mairinque. 
 
7.7.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 
(cinco) anos. 
 
7.7.5 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
7.8 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 
 
7.9 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas também àqueles que: 
 
7.9.1 - Retardarem a execução do pregão; 
 
7.9.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 
 
7.9.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
7.9.4 – Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados ou 
forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do 
objeto da licitação. 
 
7.10 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega dos bens for devidamente justificado pela firma e aceito pela 
adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas. 
 
7.11 - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem feitos à licitante vencedora. 
 
7.12 - As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto 
nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
7.13 As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, cumulativas serão regidas 
pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
7.14. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo.  
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CLÁUSULA OITAVA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 
8.1 - Vincula-se a este Contrato o Edital de 22/2018 do Pregão Presencial nº 09/2018, processo 
administrativo nº 939/2018 e seus Anexos. 

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
9.1 - No exercício de 2018, as despesas correrão à conta da dotação nº 12.361.0011.2.070 – 
Elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Ficha 162  
 
12.365.0011.2.0072 - Elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Ficha 163  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei n. 
8.666/93. 
 
10.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 10520 de 17.07.02, no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n. 8.130/90). 
 
10.4. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.5. A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA 

 
 
10.1. No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar 
uma garantia numa das modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei n º 
8.666/93 e posteriores alterações, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO DE ELEIÇÃO 

 
 
As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da 
Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial originada 
ou referente a este contrato. 
 
E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 

Mairinque (SP), xx de xxxx de 2018. 
 
 

________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxx 

PREFEITO 
 
 

_________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
Nome: Nome: 
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============================================================== 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 
 

 
CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: _______________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: _________________________________________________________ 
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Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IX 
 

(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Mairinque. 

Ref.- Edital de Pregão Presencial 009/2018 

Prezados Senhores: 

Segue abaixo nossa proposta de preços conforme negociação do referido Pregão. 

1- PROPOSTA DE PREÇOS POR M² 

Item Unidade 
Piso Frio / 

Acarpetados 
/ Salas 

Pátios / 
Quadras / 
Calçadas / 
Circulação 

Sanitários 
de Uso 

Coletivo 

Vidros 
Externos 

SEM 
Risco 

Vidros 
Externos 

COM 
Risco 

Área 
Externa 

Horário de 
Funcionamento 

Valor Unitário Valor Mensal 

1 
E.M. “Augusta 
Camargo Martins do 
Carmo” 

1.962 255,12 101,18 25,36 10,25 85,53 6h - 18h   

2 
E.M. “Bairro 

Cristal” 
609,05 120,15 50,15 15,16 0 25,85 6h - 18h   

3 
E.M. “Bairro Mato 

Dentro” 
554,53 105,85 30,25 12,56 0 23,51 6h - 18h   

4 
E.M. “Benedita 

Bretas Cruz” 
1.933,95 125,55 98,45 10,5 8,56 59,87 6h - 18h   

5 

E.M. “Benedito 

Euzébio Cruz” 

(Extensão da E.M. 

“Modesta Jianelli 

Russo”) 

479,85 75,59 25,19 10,77 0 45,12 6h - 18h   

6 
E.M. “Cesira Maria 

José Antunes 

Siedler” 

2.054,06 105,45 97,15 20,15 26,7 120,11 6h - 18h   

7 
E.M. “Denise Gama 

Granito” 
878,11 93,57 31,02 18,45 10,57 51,27 6h - 18h   

8 
E.M. “Dona Ida 

PonsoniZaparolli” 
2.237 124,12 45,58 26,45 25,48 13,25 6h - 18h   

9 
E.M. “Eva Xavier de 

Oliveira” 
3.589,86 147,59 105,65 60,58 71,45 115,85 6h - 18h   

10 
E.M. “Felipe 

Lutfalla” 
888,5 100,15 45,58 35,25 41,15 15,89 6h - 18h   

11 
E.M. “Gabriel 

Rocha” 
2507,74 121,23 68,45 54,15 65,4 75,69 6h - 18h   

12 
E.M. “Jovelino dos 

Santos” 
1.969,06 97,58 70,15 42,58 61,25 64,25 6h - 18h   

13 
E.M. “Maria Haak 

Pereira” 
691,41 45,36 40,51 15,36 0 39,89 6h - 18h   

14 
E.M. “Modesta 

Jianelli Russo” 
917,32 78,58 50,69 46,9 0 65,78 6h - 18h   

15 
E.M. “Olga 

Barbieri” 
1303,24 101,77 60,58 72,36 25,14 69,89 6h - 18h   
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16 
E.M. “Prof. 

Educador Paulo 

Freire” 

4.660,22 107,98 123,65 87,58 68,61 152,97 6h - 23h   

17 
E.M. “Prof. Horácio 

Ribeiro” 
4.988,55 165,25 145,78 112,36 85,15 165,84 6h - 18h   

18 
E.M. “Prof. Manoel 

Martins Villaça” 
3.641,16 124,36 113,45 110,25 95,36 107,78 6h - 18h   

19 
E.M. “Prof. Márcio 

de Camargo” 
1100,74 89,58 79,58 95,36 65,45 56,81 6h - 18h   

20 
E.M. “Profª. 

Benedita Camargo 

Valêncio” 

5.569,78 185,36 189,58 135,36 105,37 165,27 6h - 18h   

21 
E.M. “Profª. Dirce 

Manis Rodrigues” 
1108,12 100,65 85,69 78,69 65,35 35,85 6h - 18h   

22 
E.M. “Profª. Emília 

Miranda Borges 

Pereira” 

4.933,17 213,66 198,25 102,45 84,69 145,89 6h - 18h   

23 
E.M. “Profª. 

Laraine de Cássia 

Aguiar Rodrigues” 

973,68 78,58 79,65 63,25 56,36 71,05 6h - 18h   

24 
E.M. “Profª. 

Malviane de Cássia 

Aguiar” 

881,91 65,36 48,58 36,45 0 47,12 6h - 18h   

25 
E.M. “Profª. Maria 

Helena Chesine” 
3.064,18 135,36 112,32 97,54 45,57 133,45 6h - 18h   

26 
E.M. “Profª. Maria 

Ignês Blanco 

Abreu” 

2.221,96 109,65 87,15 82,36 41,51 101,02 6h - 18h   

27 
E.M. “Profª. Maria 

Lúcia de Almeida 

Lucca Bittencourt” 

1142,07 65,74 40,25 35,17 0 58,78 6h - 18h   

28 
E.M. “Profª. Neuza 

Maria Bertoncello” 
1541,79 102,77 57,81 65,14 10,25 45,25 6h - 18h   

29 
E.M. “Profª. 

Patrícia Pezzota” 
474,72 82,15 25,78 23,89 0 35,27 6h - 18h   

30 

E.M. “Profª. Rita de 

Cássia Mello” 

(Extensão da E.M. 

“Profª. Patrícia 

Pezzota”) 

471,75 45,36 21,75 15,36 0 29,89 6h - 18h   

31 
E.M. “Profª. Sarah 

Mazzeo Alves” 
2.862,48 132,25 95,47 100,35 56,78 109,87 6h - 18h   

32 
E.M. “Profª. 

Thereza 

CaramanteChesine” 

1.404,87 106,58 92,15 97,77 48,57 92,25 6h - 18h   

33 
E.M. “Silvia Helena 

Garcia Martins” 
3.192,95 145,36 120,12 104,45 65,78 152,25 6h - 18h   

34 
E.M. “Thereza 

Cristina Whitaker 

Ribeiro de Lima” 

655,68 85,15 60,25 35,45 0 68,77 6h - 18h   

35 
E.M. “Umberto 

Sperandio” 
1.461,73 112,15 72,68 84,25 38,77 93,22 6h - 18h   
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Valor Mensal da proposta. - R$ (por extenso); 

Valor Anual 12 (doze) meses da proposta:- R$ (por extenso) 

Obs.- 

• Declaramos que Concordamos com todas as normas presentes neste edital. 
• Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais como, 

transportes, mão de obra para entrega e o descarregamento no local determinado, 
encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre a execução do 
objeto. 

• Validade da proposta: De acordo com o Edital. 
• Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 
• Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 

 
_______________, _______de _________________ de 2018. 

 

(Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função.) 
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ANEXO X 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 

 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

Eu Sr(a) _______________________________________________________,  inscrito no RG 

sob o nº. __________________________________ e CPF/MF sob o 

n___________________________, Representante Legal da Empresa: 

_______________________________________________, inscrita no C.N.P.J/M.F sob o nº 

______________________________, com sede na Cidade de ______________________, na 

Rua/Av.______________________ nº _____ - Bairro: __________________, que visitamos os 

locais a serem realizados os serviços, e DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de 

todas as eventuais dificuldades que poderão surgir quando da Prestação de serviços, assumindo 

integral responsabilidade pela perfeita realização dos serviços e pelo cumprimento de todas as 

obrigações objeto da licitação, tais como: horário, distância, quantidade de mão de obra, salvo 

se em decorrência de motivos alheio a sua vontade, ou advindo da Administração Pública. 

_______________________, _____ de _______________________ de 2018. 

 

Assinatura do Responsável Legal/Procurador e Carimbo do C.N.P.J. 

Assinatura do Responsável PMM 

 


