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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL – PARTICIPAÇÃO AMPLA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FOSP nº 007/2021
PROCESSO FOSP nº 2021/00128
OFERTA DE COMPRA nº 091201090462021OC00011
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 16/11/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/11/2021 – às 10 horas

A Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP, pessoa jurídica de direito público, instituída por
autorização da Lei Estadual nº 195 de 25/04/74 e Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 48.597/04,
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Rua Oscar Freire nº 2396 – Pinheiros – São
Paulo/SP, torna público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do
Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da
informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL sob o
regime de empreitada por preço unitário (posto/dia), que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002,
pelo Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de
2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993,
do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro
de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
A opção da Fosp por licitar de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e as normas mencionadas no
parágrafo anterior observa o disposto no artigo 191 c/c o inciso II do artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e ser
encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar do certame e o
credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo
– CAUFESP.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados
no sistema pela autoridade competente.
1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra
este Edital como Anexo I.
1.2. O julgamento da licitação será feito pelo valor total mensal de todos os itens de serviços descritos
nos Anexos I e II, e a adjudicação será feita pela totalidade do objeto.
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2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual
que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto,
sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus
representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.
2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da
licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente
à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado
por intermédio do Sistema BEC/SP.
2.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e dos
procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de
representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br.
2.2. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham
sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com
base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou
municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da
respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas
pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática
de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72,
§ 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação
por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;
2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo
Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei
Complementar Estadual nº 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à
Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal
nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 58.052/2012;
2.2.11. Que sejam sociedades cooperativas, tendo em vista a vedação constante do § 1º do
artigo 1º do Decreto Estadual nº 55.938, de 21 de junho de 2010, com a redação dada pelo
Decreto Estadual nº 57.159, de 21 de julho de 2011.
2.3. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o
ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios,
que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como
que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, Convite e
Pregão Eletrônico.
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2.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de
perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por
meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”), conforme Resolução CC-27, de 25/05/2006.
2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico.
2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações
inerentes ao certame.
2.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 5.6 e subdivisões, bem como para a
fruição do benefício de habilitação previsto na alínea “f” e subdivisão do item 5.9, a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte deverá constar do registro da licitante junto ao
CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4 deste Edital.

3.
PROPOSTAS
3.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br
na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do Edital no referido
endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública,
devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos
de habilitação constantes do Edital.
3.2. Os preços mensal e total para a prestação dos serviços serão ofertados no formulário eletrônico
próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados nos termos do item 3.3, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos,
além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados à prestação de serviços, tais
como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do
objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.
3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no
Edital e seus anexos.
3.2.2. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que
sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra
decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.
3.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderão aplicar os
benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de
acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços
ofertados pelo Pregoeiro.
3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na situação
descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples
Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que celebrado o contrato, nos
termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
apresentando à FOSP a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.
3.2.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 3.2.3.1,
caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando
que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da
Lei Complementar Federal nº 123/2006.
3.3. A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes na data de sua apresentação, sendo que
será considerado como o mês de referência de preços a data-base da categoria, conforme Sindicato
indicado na proposta comercial.
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3.4. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo II, o prazo de validade da
proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

4. HABILITAÇÃO
4.1. O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir
relacionados, os quais dizem respeito a:
4.1.1. Habilitação jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede ou domicilio
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade
de débitos tributários relativos ao ICMS;
g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade
de débitos tributários relativos ao ISSQN.
4.1.3. Qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser
substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo
distribuidor competente.
a.2) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação
extrajudicial, conforme o caso.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1) no caso de empresa constituída há menos de ano, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b.2) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas de acordo
com a legislação pertinente.
c) Análise de Demonstrativos Contábeis e Índices, devidamente preenchido e calculado conforme
modelo Anexo III;
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4.1.4. Declarações e outras comprovações
4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo IV.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo
único, da Constituição Estadual;
d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar
empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974,
com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo IV.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que
conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos
à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao
Decreto Estadual nº 60.106/2014.
4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por
representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo IV.3, declarando
seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem
como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.
4.1.4.4. Sem prejuízo da declaração exigida no item 4.1.4.3 e admitida a indicação, pela licitante, de
outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa
ou de empresa de pequeno porte será comprovada da seguinte forma:
4.1.4.4.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial
competente;
4.1.4.4.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas.
4.1.5. Qualificação Técnica
4.1.5.1. A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da
mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente
os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e
término, e local da prestação dos serviços;
4.1.5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente e a
identificação do signatário. Caso não conste do(s) atestado(s) telefone para contato, a
proponente deverá apresentar também documento que informe telefone ou qualquer outro
meio de contato com o emitente do(s) atestado(s).
4.1.5.2. A proponente deverá apresentar “Certificado de Visita Técnica”, conforme o modelo constante
do Anexo V.
4.1.5.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do
objeto da contratação, permitindo aos interessados verificar localmente as informações que
julgarem necessárias para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio
interessado julgar conveniente, não cabendo à FOSP nenhuma responsabilidade em função de
insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.
4.1.5.2.2. Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessário. Cada visita deverá ser agendada pelo telefone (11) 3797-1828 e poderá ser realizada
até o dia imediatamente anterior à sessão pública, no período das 7h às 15h.
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4.1.5.2.3. 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.
4.1.5.2.4. 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 FOSP.
4.1.5.2.5. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas
condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios
sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão
executados os serviços objeto da contratação.
4.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a FOSP aceitará como
válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação
das propostas.
4.2.2. O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das
declarações solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das comprovações de qualificação econômicofinanceira e de qualificação técnica (exigidas nos itens 4.1.3 e 4.1.5), aplicando-se, em caso de falsidade,
as sanções penais e administrativas pertinentes.
4.2.3. Se a licitante for a matriz, os documentos exigidos no item 4.1.2. deverão estar em nome da matriz,
e, se for filial, os documentos exigidos no item 4.1.2. deverão estar em nome da filial que, na condição
de licitante, executará o objeto do contrato, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
4.2.4. A licitante que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja
regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
5. SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO
5.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico,
com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma de grade
ordenatória, em ordem crescente de preços.
5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos e à legislação vigente.
5.2.1. Serão desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.2 deste edital;
d) que apresentem preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos ou salários de mercado;
e) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado
a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame licitatório
5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto no artigo
43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.
5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas
e das desclassificadas.
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5.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas
classificadas.
5.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela
própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução mínima fixada no item 5.4.2,
aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido,
quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 100,00 (cem reais) e incidirá sobre
o VALOR TOTAL MENSAL.
5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à
continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos
do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 5.4.3.1, a
duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto
contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação.
5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;
5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados no item 5.4.3.
5.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação
final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante.
5.6. Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
5.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, dentre
aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta
melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente preço inferior ao da melhor
classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. Caso
haja propostas empatadas, a convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio.
5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada,
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as
demais microempresas e empresas de pequeno porte cujos valores das propostas se enquadrem nas
condições indicadas no item 5.6.1.
5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 5.5, seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência,
passando-se, desde logo, à negociação do preço.
5.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de mensagens
abertas no sistema, com vistas à redução do preço.
5.8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida com base nos valores de mercado vigentes na data de
referência de preços, apurados mediante pesquisa realizada pela Fosp, que deverá estar juntada aos
autos por ocasião do julgamento.
5.8.2. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas ou empresas
de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não obstante, tenham
considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado.
5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor oferta o envio,
no campo próprio do sistema, da planilha de proposta detalhada, elaborada de acordo com o
modelo do Anexo II deste Edital, contendo os preços unitários e o novo valor total para a contratação
a partir do valor total final obtido no certame.
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5.8.3.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que
julgar necessários.
5.8.3.2. A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por até 02 (dois) dias úteis
para a apresentação da planilha de proposta em conformidade com o modelo do Anexo II.
5.8.3.3. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação estabelecida no
item 5.8.3, sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro.
5.8.3.4. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta deverá ser anexado arquivo
contendo a planilha de preços conforme modelo constante do Anexo II, preenchida em todos os
itens, com seus respectivos preços unitários, totais e globais.
5.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação,
observando as seguintes diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e extraídos
dos documentos indicados no item 4 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos estabelecidos
no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões
ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações. Essa
verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos
os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e
justificada;
c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento dos
requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a apresentação de
documentos, preferencialmente no campo próprio do sistema BEC, devendo anexá-los por
meio do pictograma em forma de clipe, desde que os envie no curso da própria sessão pública e
antes de ser proferida decisão sobre a habilitação. As declarações solicitadas no item 4.1.4 e as
comprovações de qualificação técnica exigidas no item 4.1.5, também serão preferencialmente
apresentadas pelo sistema BEC, sem prejuízo do disposto no item 5.9, “a”, “b” e “c” deste Edital.
d) A FOSP não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de
informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, ou dos meios para o envio de
cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 5.9, ressalvada a
indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou
não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b”
e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na forma
constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço indicado no preâmbulo deste Edital,
em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo
ato de habilitação e aplicação das penalidades cabíveis;
e.1) Os documentos poderão ser apresentados mediante publicação em órgão da imprensa
oficial, ou por cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados
por servidor da administração; ou
e.2) Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
f) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas ou empresas de pequeno
porte será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não obstante, a apresentação de
todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
será obrigatória na fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição ou impedimento.
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f.1) A prerrogativa tratada na alínea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e trabalhista da
licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, não abrangendo os
demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital, os quais deverão ser comprovados durante
o certame licitatório e na forma prescrita neste item 5.9.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para sua continuidade.
i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão
consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no
próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor dos documentos verificados
por meio eletrônico, caso não tenham sido anexados através do sistema BEC.
5.10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua regularidade
fiscal e trabalhista sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas
com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante
for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da FOSP.
5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão pública será suspensa
pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a licitante vencedora possa
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.
5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou
não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.10, ou sobre a prorrogação de prazo para
a mesma comprovação.
5.13. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou não
sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro,
respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.5, examinará a oferta subsequente 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 cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista nos moldes dos
itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada no sistema que
poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando exclusivamente o
campo próprio disponibilizado no sistema.
6.2. Havendo interposição de recurso o Pregoeiro informará aos recorrentes que poderão apresentar
memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão
pública, sob pena de preclusão. As demais licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s)
interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo para
apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos do
processo no endereço indicado pela FOSP.
6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio
www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item 6.2.
6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na decadência do direito
de recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor na própria sessão pública
e, em seguida, propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
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6.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
6.7. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.
7. DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
7.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema.
7.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:
a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida.
Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública
deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e
horário para a sua continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o
término do período estabelecido no Edital.
7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da
sessão pública ou do certame.
8. LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com as especificações constantes
do Termo de Referência, que constitui Anexo I deste Edital, correndo por conta da contratada as
despesas necessárias à sua execução, em especial as relativas a seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.
8.2. A execução dos serviços deverá ter início conforme indicado no termo de contrato.
9. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
9.1. Os serviços executados serão objeto de medição mensal, que será realizada de acordo com as
condições estabelecidas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo VII deste Edital.
10. PAGAMENTOS E REAJUSTE DE PREÇOS
10.1. Os pagamentos e o reajuste de preços serão efetuados em conformidade com o termo de contrato,
cuja minuta constitui o Anexo VII deste Edital.
10.2. Às faturas mensais apresentadas pela contratada poderá ser aplicado um fator redutor em função
da pontuação final obtida no Relatório de Avaliação de Qualidade dos Serviços, sem prejuízo da eventual
aplicação de sanções em razão do inadimplemento total ou parcial do contrato.
10.3. Os critérios, conceitos e itens que serão objeto de avaliação mensal estão descritos no Anexo VIII
do Edital.
11.CONTRATAÇÃO
11.1. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a assinatura de termo
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VII.
11.1.1. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela
adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de
validade expirado, a FOSP verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará
a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
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11.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 11.1.1 por meio eletrônico hábil
de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a
sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de
validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
11.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos
pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta
condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
11.1.4. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pela licitante das condições de
participação previstas no item 2.2 deste Edital serão consultados, previamente à celebração da
contratação, os seguintes cadastros:
11.1.4.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções
(http://www.esancoes.sp.gov.br);
11.1.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
11.1.4.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o
nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992).
11.1.4.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
11.1.4.5. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP
(http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx);
11.1.4.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).
11.1.5. Constituem, igualmente, condições para a celebração do contrato:
a) a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com exclusividade perante a
CONTRATANTE;
b) a indicação do número da agência e da conta corrente mantida pela empresa junto ao Banco
do Brasil S/A, ou declaração de que será providenciada a abertura de conta corrente nesse Banco
no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da assinatura do Contrato;
11.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação,
comparecer no local e horário indicados pela FOSP para assinatura do termo de contrato. O prazo para
assinatura poderá ser prorrogado por igual período por solicitação justificada do interessado e aceita
pela FOSP.
11.3. As demais licitantes classificadas serão convocadas para participar de nova sessão pública do
pregão, com vistas à celebração do contrato, quando a adjudicatária:
11.3.1. Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes do item 5.10, ou na
hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e” do item 5.9;
11.3.2. For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar a situação
regular de que tratam os itens 11.1.1 a 11.1.5 deste Edital;
11.3.3. Recusar-se a assinar o contrato ou não comparecer no horário e local indicados para a sua
assinatura;
11.3.4. For proibida de participar desta licitação, nos termos do item 2.2 deste Edital.
11.4 A nova sessão de que trata o item 11.3 será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis
contados da publicação do aviso no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
11.4.1. O aviso será também divulgado nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS”.
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11.4.2. Na nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos itens
5.7 a 5.10 e 6.1 a 6.7 deste Edital.
12. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo
7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas
no Anexo VI deste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no
CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no
endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
12.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.4. A Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que
eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus
anexos ou no termo de contrato.
12.5. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção,
durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual
nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/2002.
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
13.1. Não será exigida a prestação de garantia de execução para celebrar a contratação decorrente deste
certame licitatório.
14. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
14.1. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por meio eletrônico, em campo
próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos
não suspendem os prazos previstos no certame.
14.2. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de esclarecimentos
respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.
14.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização da sessão pública, se for o caso.
14.2.2. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
14.3. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pela licitante, das condições previstas
neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência e na minuta de termo de contrato.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.2. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas ao sistema, pelo órgão
responsável pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP.
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15.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado
o disposto no artigo 14, inciso IX, do Regulamento anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas
pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.
15.4. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes:
15.4.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;
15.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitação;
15.5. Será excluído do certame a licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão pública,
franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a FOSP, para o Pregoeiro ou para os demais
participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso até a conclusão da etapa de
negociação, especialmente no preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das propostas.
15.6. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação da licitante na etapa
"Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo Pregoeiro na etapa "Análise da
Aceitabilidade de Preço".
15.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
15.7.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pela licitante são aquelas
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública
deste Pregão.
15.7.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
15.8. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão
divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS
PÚBLICOS” e www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO ELETRÔNICO”.
15.9. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, prorrogam-se
para o dia útil subsequente.
15.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
16. DOS ANEXOS
16.1. Integram o presente Edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de proposta comercial e de planilha de preços;
Anexo III - Demonstrativos Contábeis e Índices;
Anexo IV - Modelos de Declarações;
Anexo V – Modelo de Certificado de Visita Técnica;
Anexo VI - Cópia da Resolução de sanções aplicável à Secretaria da Saúde;
Anexo VII - Minuta de Termo de Contrato;
Anexo VIII – Avaliação de Qualidade de Serviços.

São Paulo, 12 de novembro de 2021.

Ana Paula Mano
Subscritora do Edital
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

1. Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Predial
Preventiva e Corretiva, visando às revisões, reparos e operações normais necessárias para a
conservação do edifício sede da Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP, com fornecimento
de mão de obra especializada e qualificada, ferramentas e equipamentos conforme relação
anexa.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Deve-se a alta demanda de solicitações de manutenção advindas dos Setores da FOSP, que têm
a necessidade de intervenções constantes e imediatas para a garantia da perfeita conservação e
utilização do imóvel e instalações, proporcionando melhores condições de utilização e conforto
aos clientes internos e externos. Relata-se ainda, a falta deste profissional em nosso quadro de
servidores.

3. OBJETIVO:
Promover condições mínimas e adequadas de funcionamento da edificação através da
execução de atividades de manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede da Fundação
Oncocentro de São Paulo – FOSP, localizada à Rua Oscar Freire, 2396, Pinheiros, São Paulo – SP,
com o CEP 05409-012. Telefone: (11) 3797 1800.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:
A Contratada deverá elaborar um Laudo Técnico de Vistoria Predial, abrangendo todo o sistema
elétrico, hidráulico e estrutural do edifício, antes de iniciar a prestação dos serviços de
manutenção, visando dessa maneira constatar as condições reais em que está recebendo o
referido sistema e apontando as possíveis soluções para as falhas encontradas. Tal vistoria
deverá ser realizada pela equipe técnica da empresa vencedora, acompanhada por
representantes da Gerência dos Serviços de Apoio da FOSP. O laudo deverá ser assinado pelo
responsável técnico pelos serviços, bem como apresentar juntamente uma Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).

5. ESPECIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
a) A CONTRATADA deverá fornecer um profissional apto com conhecimento e experiência
comprovada para executar serviços na parte elétrica, hidráulica, predial e diversos conforme
descrito nos itens de 7 à 12, sendo que o mesmo ficará lotado no Edifício Sede da FOSP.

b) Havendo a necessidade de um serviço mais específico de uma das áreas e
consequentemente de um profissional mais gabaritado, a CONTRATADA deverá enviar
o mesmo no prazo máximo de 03 (três) horas, isto em caso emergencial ou corretivo, e
em preventiva, de acordo com o solicitado e programado.
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6. DIAS E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
a) O profissional alocado no Edifício Sede da FOSP que prestará serviços de elétrica, hidráulica,

b)
c)
d)

e)

f)
g)

predial, serralheria e diversos, o fara de 2ª feira à 6ª feira, das 08h:00 às 17h:00, com
01 (uma) hora de intervalo para almoço.
Os profissionais específicos para execução de serviços corretivos o farão de acordo com as
necessidades e constantes no item 5 b).
Esse horário pode ser alterado de acordo com a conveniência da Contratante.
A CONTRATADA deverá atender aos chamados e programações de serviços a serem
realizados em horários fora dos acima citados em função de suas características técnicas que
contenham impactos indesejáveis na rotina da FOSP, tais como: limpeza de reservatórios e
tubulações, manutenções nos sistemas elétricos que impliquem em desligamentos, entre
outros, bem como atendimentos de urgência (panes nos sistemas elétricos, vazamentos,
entupimentos, e correlatos).
Havendo necessidade de ordem emergencial ou excepcional, a equipe técnica, no todo ou
em parte, poderá ser convocada ou mobilizada a qualquer tempo, inclusive aos sábados,
domingos e feriados, pela própria CONTRATADA ou CONTRATANTE, conforme o caso, sem
que isto venha a implicar em quaisquer ônus extras para a CONTRATANTE.
A CONTRATADA deve atender imediatamente ao chamado enviando um técnico específico,
ou até mesmo uma equipe, se for o caso, para solução do problema.
Os serviços a serem executados fora do horário ou dia de expediente serão definidos
e autorizados pela Diretoria Administrativa e Financeira e será supervisionada pela Gerência
de Serviços de Apoio.

7. SERVIÇOS DE ELÉTRICA:.
a) Lâmpadas, luminárias, reatores, soquetes, tomadas, disjuntores, barramentos,

portadisjuntores, interruptores, espelhos e parafusos. As luminárias devem ser inspecionadas
visualmente, ocasião em que devem ser substituídas lâmpadas apagadas ou em final de vida
e reatores que estiverem apresentando problemas. Todas as tomadas elétricas, disjuntores e
interruptores devem ser inspecionados, relatando-se as anormalidades e substituindo-se as
que eventualmente forem encontradas com avaria.
b) Conformação e reaperto de quadros de distribuição de circuitos, quadro de interruptores,
quadros telefônicos e quadros gerais. Todos os quadros elétricos do prédio deverão ser
revisados, ocasião em que devem ser verificados os disjuntores, conexões, estado dos cabos,
eventual aquecimento anormal, medições de correntes e tensões, estado dos barramentos,
limpeza geral e execução dos procedimentos recomendáveis. Os alimentadores de entrada
devem ser inspecionados, verificando-se com especial atenção o estado dos cabos, as
conexões, eletrodutos e disjuntores, executando-se a limpeza adequada, medições de
correntes e tensões e eventuais providências técnicas recomendáveis. Todas as conexões
devem ser verificadas, no sentido de garantir-se contato satisfatório. • Mudanças,
substituições e instalações de tomadas comuns, estabilizadas, luminárias, reatores, pontos
lógicos, lançamentos de cabos e exaustores.
c) A rede telefônica deverá ser inspecionada, com a verificação de todos os seus elementos:
caixas, blocos, fixações, emendas, aparelhos telefônicos, etc..
d) Verificação dos sistemas de aterramento comum e dos circuitos lógicos, com inspeções
visuais dos cabeamentos e medições da resistência de terra.
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e) Realizar vistoria do sistema de proteção contra descarga atmosférica (para-raio tipo Franklin

f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

e gaiola de Faraday), verificando a situação dos componentes do sistema (captor, haste de
suporte do captor, braçadeiras, conectores, isoladores, condutor metálico, etc), visualmente
informando qualquer problema encontrado.
Verificar qualquer interrupção no fornecimento de energia em pontos de consumo, com
respectivo conserto.
Substituição de circuitos elétricos, tomadas, interruptores, luminárias e disjuntores
danificados, que demandem conserto imediato.
Verificação de prováveis curtos-circuitos, com respectivo conserto.
Remanejamento e acréscimo de tomadas elétricas – 3 pólos (F-N-T) – 10 A, com circuito
elétrico – F-N-T – seção 2,5mm2 – partindo do quadro de disjuntores, aproveitando espaço
no barramento ou utilizando um circuito existente que seja compatível com a nova carga
requerida.
Realizar sempre que necessário ou que solicitado, ampliação da infra-estrutura elétrica,
composta por tubulações rígidas, conexões, eletrodutos, curvas, caixas de passagem, caixas
de derivação, tomadas elétricas duplas (F-N-T), cabos elétricos, disjuntores, conectores e
conduletes.
Realizar sempre que necessário ou que solicitado montagens de extensões elétricas.
Realizar teste no grupo gerador, com e sem carga, conforme cronograma.
Realizar medições de temperatura do motor do grupo gerador.
Abastecer sempre quer necessário tanque reservatório do grupo gerador.
Controlar nível do óleo diesel do reservatório, comunicando a Gerência de Serviços de
Apoio, mensalmente, seu nível para programação de aquisição.

8. SERVIÇOS DE HIDRÁULICA:.
a) Verificação e consertos de vazamentos diversos em paredes, torneiras, registros, telhados,
esquadrias, pisos, lajes, caixas, sifões, ligações e válvulas. • Atenção especial deve ser dada
às válvulas de descarga, que deverão ser reguladas e ter os eventuais vazamentos corrigidos.
As torneiras terão seus reparos trocados, de forma a evitar gotejamentos. Os registros dos
banheiros deverão ser regulados de forma a poderem ser manobrados sem a aplicação de
força desproporcional. • Os acessórios, tais como espelhos, papeleiras, porta toalhas,
saboneteiras, canoplas, demais acabamentos e barras de apoio para deficientes deverão ser
inspecionados com vistas à sua integridade, perfeito funcionamento e fixação, devendo ser
recuperados ou trocados em caso de danos ou repostos em caso de falta.
b) Desobstrução e limpeza geral em telhados, calhas (com verificação das soldas, fixações,
rufos e apoios), coletores de água pluvial, lajes de cobertura, lajes sob os telhados, caixas de
esgoto, caixas de gordura, caixas e ralos de água pluvial, caixas sifonadas, sifões e
desentupimentos de qualquer espécie, inclusive nas tubulações primárias e secundárias.
c) Todas as tubulações e demais componentes integrantes das redes de esgoto, água e água
pluvial deverão sofrer inspeção, com vistas à determinação de pontos de corrosão, fissuras
externas, defeitos em uniões, tubos, conexões, ou quaisquer outras falhas que possam resultar
em vazamentos. Caixas de gordura, sifões, ralos e caixas sifonadas deverão ser
inspecionados quanto a seu funcionamento, selo hídrico e vedação. • Os aparelhos de louça
e bancadas deverão ser verificados quanto à sua integridade e substituídos, ao menor sinal
de fissuras, que possam resultar em quebra pelo uso regular.
d) As bombas deverão ser inspecionadas, devendo ser dada atenção especial às juntas de
vedação. Os quadros de comando e proteção dos conjuntos moto-bomba devem ser
inspecionados, verificando-se o estado dos dispositivos, conexões, estado dos cabos,
funcionamento e executando limpeza criteriosa.
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e) Em caso de entrada de ar nas bombas, deverá ser executada a drenagem do ar para seu
funcionamento normal.
f) Controlar a alternância de funcionamento das bombas, anotando em planilha.
g) Os bebedouros deverão ser inspecionados quanto à sua fixação, vazamentos e
funcionamento. Deverão ter seus jatos regulados e filtros trocados conforme a especificação
do fabricante. Suas torneiras e mangueiras deverão ser substituídas conforme cronograma.
Em caso de apresentarem avaria, deverão ser recuperados.
h) Controlar, anotando diariamente em planilha própria, o consumo de água através do registro
no hidrômetro.

9. SERVIÇOS EM ESQUADRIAS E FERRAGENS:
a) Verificação, ajustes e consertos em todas as esquadrias, reapertos e nos acessórios,
instalação de porta-cadeados.

b) Deverão ser revisadas todas as portas e esquadrias da edificação, seus batentes, alavancas de
fechamento, guarnições de borracha e baguetes, fechos, fechaduras, dobradiças e lubrificações.

c) Deverão ser revisadas as vedações das esquadrias, sendo aplicada nova camada de
impermeabilizante, rejunte ou outro selante, quando for possível ou necessário. A aplicação
deverá ser feita de forma cuidadosa, sem que haja rebarbas ou excessos do produto,
preservando-se assim a estética e aparência das esquadrias.
d) O rejunte dos peitoris e do revestimento externo contíguo às janelas deverá ser também
revisado, sendo refeito onde houver falhas.
e) Verificação e conserto em locais que apresentarem oxidação em esquadrias metálicas,
tampas metálicas, grades metálicas, etc. executando o lixamento e aplicação de produto
antiferruginoso nos locais.
f) Verificação de vidros quebrados ou trincados e providenciar sua substituição.

10. SERVIÇOS PREDIAIS:
a) Os serviços prediais ou de conservação em arquitetura normalmente restringem-se à
substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após
a remoção do elemento falho e da reconstituição original, adotando-se, então, o mesmo
processo construtivo descrito nas práticas de construção correspondentes. Conforme o caso,
será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, de modo
que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas
ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto. Se
a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá está também
ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas
diversas, como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da
correção da arquitetura.
b) Verificação, complementação, substituição, colagem e adequação de pisos, revestimentos
de paredes, cerâmicas, pedras, laminados, madeira, vinílicos, observando-se quebras,
destacamentos e solturas.
c) Verificação, conserto e complementação na pavimentação externa do imóvel.
d) As alvenarias sempre que demolidas por necessidade de serviços de manutenção, deverão
ser reparadas com a utilização de materiais do mesmo padrão do existente nos locais
atingidos, proporcionando também, o mesmo tipo de acabamento. Deve-se descascar ou
retirar o revestimento de todo o componente, deixando à mostra a trinca, rachadura ou
área deteriorada. Procede-se, então, ao seu alargamento e verificação da causa para sua
correção. Após a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e
Rua Oscar Freire nº 2396  São Paulo/SP  CEP 05409-012  Fone: (011) 3797-1800  Fax: (011) 3797-1804
www.fosp.saude.sp.gov.br

17

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO
ONCOCENTRO DE
DE SÃO
SÃO PAULO
PAULO
FUNDAÇÃO
Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

areia no traço volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superfície.
Posteriormente será aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o
componente original, atentando-se para a não formação de áreas de aspecto e desempenho
diferentes.
e) Pinturas: Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação
preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deve-se realizar o lixamento
completo da área ou componente afetado, tratamento da base ou da causa do
aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. Posteriormente, procede-se à
recomposição total da pintura nas mesmas características da original, ou com novas
características se assim for determinado. Deverá ser feita pintura completa de cada
edificação, alvenarias internas, tetos, alvenarias externas, esquadrias, muros, etc,
f) A manutenção em pinturas será feita sempre que necessário e em caso de retoques
localizados, a empresa deverá pesquisar o tipo, marca e tonalidade do material já aplicado
no local, e trabalhar de forma a se obter resultado final mais próximo do existente.

11. SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:
a) Manutenção, testes e nas instalações de prevenção e combate a incêndio, mangueiras,

b)

c)

d)

e)
f)

hidrantes e extintores, verificando a validade de sua carga e periodicidade de manutenção
externa.
Verificação, substituição e complementação de luminárias de emergência: lâmpadas,
baterias e fixações. • Caixas de hidrantes: vidros, sinalização, mangueiras, bicos e esguichos.
• Alarme de incêndio: caixas, central, devendo ser testado e mantido em perfeito
funcionamento.
Conjunto bomba pressurizadora, quadro de comando elétrico, tubulações de sucção e
recalque: deverá ser testado o conjunto, sendo verificados todos os seus componentes, nível
de ruído e mantido em perfeito estado de funcionamento.
Sinalização de emergência: deverá ser mantida completa, inclusive a sinalização dos
extintores. • Verificação e complementação de dispositivos antiderrapantes em escadas e
rampas e verificação de corrimãos.
As Portas corta-fogo deverão ser mantidas reguladas e com maçanetas e fechaduras em
perfeito estado de funcionamento e suas dobradiças lubrificadas.
Verificação dos suportes dos extintores relativos a oxidação.

12. DIVERSOS:
Instalação de letreiros e placas de comunicação visual fornecidos pela CONTRATANTE.
Limpeza de jardins, poda de árvores, plantio de mudas.
Instalação de espelhos e vidros.
Ajuste de mobiliário com reaperto de parafusos, deslocamentos e remanejamentos de
móveis e equipamentos, até mesmo desmontagens e remontagens.
e) Reforços nas estruturas, montagem e travamentos em estantes metálicas e arquivos.
f) Execução de serviços simplificados em divisórias: mudanças de portas, pequenas alterações
nos locais de montagem, complementação de acessórios como baguetes, borrachas,
ferragens e montantes.
g) No decorrer dos trabalhos, deverá ser feita limpeza constante dos locais afetados pelos
serviços, com a respectiva retirada de entulhos e em horário que não cause transtornos aos
ocupantes e usuários do edifício.
h) Os locais das manutenções devem ser deixados totalmente limpos, livre de respingos de
tinta, sobras de material, entulhos, etc.

a)
b)
c)
d)
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i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)

Reparos em grades de proteção e de fachada.
Os forros de gesso e em PVC sempre que houver necessidade deverão ser recuperados
sempre que afetados por serviços de manutenção e ainda sempre que solicitado por
representante da FOSP.
Auxiliar o Setor de Informática na ampliação de rede lógica, com disponibilização de pontos
lógicos e respectivas tomadas de energia, interligando-os aos circuitos existentes, desde que
a estrutura disponível comporte.
Deverão ser realizadas as impermeabilizações rígidas, semi-flexíveis e flexíveis em pisos,
paredes, esquadrias e lajes que apresentarem sinais de infiltrações ou quando for solicitado.
Deverão ser realizadas as complementações, consertos, substituições e acréscimos nos pisos
vinílicos, mantendo-se padrão de tonalidades e modelos existentes.
Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, traço mínimo de 1:3., sempre que
necessário.
Execução de camada de emboço / reboco, espessura mínima de 2,5cm, traço mínimo de 1:4
de cimento e areia, sempre que necessário.
Execução de abertura de valas para compostagem e para aplicação de camadas de brita,
areia, tubo coletor, ligação em caixas coletoras, reaterro e revegetação.
Execução de aterramentos, haste copperweld.
Deverão ser realizados verificações das geladeiras, micro ondas, estufas, auto clave, balanças
cadeiras, ar condicionados, e demais equipamentos, relativos ao seus funcionamentos,
detectar ruídos estranhos maus funcionamentos, etc, informando qualquer anormalidade ao
Gestor do Contrato ou à Gerência de Serviços de Apoio para providências.
Ligar e desligar os compressores de ar, conforme o cronograma do Setor de Reabilitação.
Realizar a drenagem do ar dos compressores sempre que necessitar.
Efetuar transportes de caixas, equipamentos e volumes, quando solicitado.
Auxiliar na entrega de materiais e produtos químicos (álcool, formol e xilol) do Almoxarifado
aos diversos Setores da FOSP.
Auxiliar no recebimento e armazenagem de materiais e produtos (álcool, formol e xilol), e no
transporte para o Almoxarifado da FOSP.
Para a execução de qualquer serviço será obrigatório a emissão de O.S. em formulário
próprio, fornecido pela FOSP, devidamente preenchida, a qual deverá ser assinada pelo
solicitante e executante, com data e avaliação.

13. EPI’s COM FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA:
a) 01 par de luvas de raspa;
b) Óculos protetor;
c) Máscara contra gases;
d) 01 par de luvas antiderrapante;
e) Avental de raspa;
f) Capacete de proteção cor branco;
g) Protetor auricular;
h) 02 Conjuntos de uniformes, compostos por calça e jaleco em Brim;
i) Bota de proteção (elétrica).
14. FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIAS PARA O POSTO – As ferramentas
elencadas a seguir deverão ser entregues no 1º (primeiro) dia da prestação dos serviços,
devidamente identificadas, e ficarão sob responsabilidade do profissional da CONTRATADA. A
CONTRATADA deverá repor os equipamentos e/ou ferramentas danificados ou substituídos em
no máximo 48 horas. A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado a reposição de
insumos (serras, discos, etc) para os equipamentos e/ou ferramentas que necessitarem no prazo
máximo de 24 horas:
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01 trena de 10 m;
01 esquadro em alumínio;
01 régua de pedreiro;
01 nível para todos os ângulos;
01 jogo de chave fixa de 06 à 22;
01 jogo de chaves soquetes;
01 jogo de chaves Allen;
01 jogo de chaves de fenda;
01 jogo de chaves Phillips;
01 alicate Universal;
01 alicate de bico;
01 alicate de corte;
01 alicate para terminais;
01 alicate para bombas d’água;
01 alicate de pressão;
01 decapador de fios;
01 arrebitador;
01 martelo de carpinteiro;
01 marreta de 500 grs;
01 estilete;
01 colher de pedreiro média;
01 desempenadeira de ferro (lisa/dentada);
02 espátulas (01 média e uma grande);
01 grifo de 12;
01grifo de 14;
01 chave grifo para lavatório torneira (pequenos espaços);
01 furadeira/parafusadeira de 3/8, semiprofissional, voltagem 220V;
01 jogo de serra copo para madeira;
01 jogo de brocas aço rápido;
01 jogo de brocas para madeira;
01 jogo de brocas para concreto (de vídea);
01 broca passante de 06 mm;
01 broca passante de 10 mm;
01 morsa para bancada
01 serrote;
01 arco de serra com as serras;
01 ferro para solda com estanho;
01 alicate amperímetro;
01 teste neon;
01 escada em alumínio de 05 degraus;
01 escada em alumínio com extensão de 10 m;
01 passa fios com aço de 15 m;
01 passa fios com aço de 30 m;
01 lanterna recarregável;
01 caçamba (bandeja) para pintura/ massa;
01 talhadeira;
01 ponteira;
01 lima grosa redonda;
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20 metros de corda para balancim;
01 extensão elétrica com cabo PP com 30 metros;
01 picareta;
01 cavadeira;
01 enxada;
01 enxadão;
01 cortador de pisoa manual

15. FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

COM FORNECIMENTO OBRIGATÓRIOS QUANDO
SOLICITADOS PARA O POSTO: As ferramentas e/ou Equipamentos abaixo elencados deverão
ser disponibilizados quando solicitados, em um prazo máximo de 24 horas. Estas ferramentas
e/ou Equipamentos não necessitam ser próprias, poderão ser locadas para atender as
solicitações da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado a
reposição de insumos (serras, discos, etc) para os equipamentos e/ou ferramentas que
necessitarem no prazo máximo de 24 horas:
Serra Tico-Tico, com serras;
Serra circular, com discos de serras;
Martelete elétrico perfurador e demolidor, com as ponteiras;
Motosserra elétrica, com correntes;
Motosserra elétrica (podador de altura), com serras e extensor;
Serra mármore, com discos (mármore, desbasto, etc)
Máquina desentupidora elétrica com cabos (molas), no mínimo para 20 mts.;
Motocompressor de ar 2HP – 24 litros p/ 220V, com mangueiras e pistolas de baixa e
alta produção;
Maçarico à gás (vassoura de fogo) com o botijão de gás de 10Kg.
Politriz Lixadeira Esmerilhadeira – 220V completa com discos e boinas.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Fornecer toda mão-de-obra com capacitação específica para atuarem nos procedimentos

b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

e rotinas de manutenção definida em todos os itens contidos na descrição dos serviços,
necessária e indispensável à sua completa e perfeita execução;
Manter em serviço o número necessário de profissionais legalizados, para o bom
desempenho dos serviços;
Manter o pessoal responsável pela execução dos serviços contratados, devidamente
uniformizados, portando crachá de identificação, em completas condições de higiene e
segurança;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato,
Responder por quaisquer danos causados às dependências da CONTRATANTE e aos
equipamentos objeto do contrato, quando evidenciada a culpa, por ação ou omissão de seus
técnicos e/ou empregados, e ainda por deficiência ou negligência das suas próprias
inspeções ou decorrentes da má aplicação do material empregado na manutenção;
Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados, ou
profissional que esteja prestando qualquer serviço nas dependências da CONTRATANTE
a mando da CONTRATADA, em função do contrato;
Atender prontamente a qualquer chamada que venha a receber da CONTRATANTE,
executando os serviços necessários, com toda presteza;
Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de qualquer defeito verificado
nos equipamentos, mesmo que este não faça parte do escopo deste Termo;
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i)

j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)

w)
x)

Se for solicitada, a CONTRATADA deverá substituir independentemente de justificativa por
parte da CONTRATANTE, qualquer um de seus empregados no caso de conduta
inconveniente ou incompatível com o trabalho, falta, ausência legal ou férias, de forma que
o andamento dos serviços não seja prejudicado;
Fornecer equipamentos, ferramentas, EPI’s, materiais (quando for o caso) e transportes
necessários à execução de todos os serviços a serem prestados;
Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;
Manter nas dependências da CONTRATANTE o pessoal exigido e especificado para os
serviços de manutenção corretiva e preventiva afim de que a demanda seja atendida a
qualquer hora, desde que a situação requeira, ocorrendo exclusivamente por conta da
CONTRATADA o ônus advindo de horas extras, encargos sociais e/ou outras despesas que
venham a incidir sobre o seu pessoal.
A Contratada deverá manter na sala da manutenção predial, um Boletim de Ocorrências –
BO (livro Ata), onde deverão ficar registrados, quando necessário, os vistos, as ocorrências,
observações e exigências da Fiscalização do Contrato da FOSP.
Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA o uso e a guarda das chaves dos quadros
de luz e força, das casas de máquinas, das bombas e da sala da manutenção predial
destinada aos seus empregados lotados nas dependências da CONTRATANTE, alocados
para esses serviços procedendo a entrega das chaves ao Recepcionista no Térreo, local de
guarda das mesmas;
Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho;
Emitir relatório mensal de todos os serviços de manutenção corretiva e preventiva;
Responsabilizar-se pelo transporte horizontal e vertical de materiais, equipamentos e
ferramentas necessárias à realização dos serviços estabelecidos no Contrato;
Manter semestralmente atualizado o cadastramento total das instalações e equipamentos
sob sua responsabilidade, já listados neste Termo;
Prestar apoio técnico à CONTRATANTE, quando da realização de quaisquer estudos e/ou
serviços a serem executados nos imóveis, dentro do escopo do contrato;
A Contratada deverá realizar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
dos serviços a serem prestados, bem como tomar as devidas providências quanto à
legalização desses serviços perante os órgãos federais, estaduais e municipais, sempre que
necessário, cujas despesas deverão correr por conta da CONTRATADA;
A Contratada deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e
fiscalização dos serviços na forma apresentada pela Fiscalização/Gestão do Contrato;
A Contratada está ciente de que a presença da Fiscalização/Gestão do Contrato no local dos
serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em qualquer
ocorrência, atos, e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a elas
relacionadas.
Os profissionais que prestarem serviços à CONTRATADA, deverão seguir todas as Normas
vigentes de Segurança do Trabalho e Reguladoras, bem como a Legislação vigente;
Fornecer 02 (dois) rádios comunicadores compatíveis com os existentes e em uso na FOSP,
os quais deverão ser entregues no primeiro dia de início da prestação dos serviços já
na mesma frequência e modulando entre si.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Facilitar o acesso da empresa aos locais onde serão executados os serviços e disponibilizar
área para instalação do depósito de materiais e equipamentos necessários aos serviços;
Rua Oscar Freire nº 2396  São Paulo/SP  CEP 05409-012  Fone: (011) 3797-1800  Fax: (011) 3797-1804
www.fosp.saude.sp.gov.br

22

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO
ONCOCENTRO DE
DE SÃO
SÃO PAULO
PAULO
FUNDAÇÃO
Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

b) Indicar a Comissão de fiscalização que acompanhará todas as ações da CONTRATADA com

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a incumbência de aprovar ou impugnar os serviços e/ou materiais utilizados, podendo
inclusive glosar valores por serviços não prestados quando entender que estes não atendem
às especificações estabelecidas ou verificar ausência do profissional pertencente lotado nas
dependências da CONTRATANTE, ou o descumprimento à solicitações de envio de
profissionais específicos;
Fornecer as condições de acesso aos locais de serviços e os materiais não comtemplados
neste escopo, orientando ou exigindo o melhor na execução dos trabalhos e manter a
vigilância e o fiel cumprimento do CONTRATO durante a sua vigência;
Tomar as medidas cabíveis para o correto pagamento das faturas apresentadas pela
contratada;
Informar à CONTRATADA quando seus funcionários estiverem descumprindo as exigências
deste Termo de Referência;
Notificar a CONTRATADA no caso de descumprimento de suas obrigações contratuais
garantindo o prazo de defesa prévia;
Emitir mensalmente o relatório de avaliação sobre o desempenho das atividades
desenvolvidas pela contratada.
Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada,
A Fiscalização deverá informar à Administração sobre as ocorrências em desacordo com
a execução do contrato;
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos
os serviços, à FOSP é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, através da Gerência de Serviços de Apoio.

18. VISTORIA TÉCNICA:
a) As licitantes deverão realizar vistoria técnica no edifício-sede da Fundação Oncocentro
- FOSP, inteirando-se das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem
prestados, não se admitindo, sob qualquer pretexto, posterior alegação de
desconhecimento sobre os mesmos.
b) A vistoria deverá ser agendada pelos interessados através do telefone (11) 3797 1828 ou
1827, na Gerência de Serviços de Apoio, com Ilton ou Eliane, de segunda-feira a sexta-feira,
no horário de 8h:00 às 12h:00 e de 13h:00 às 17:00h.
c) A visita deve ser realizada até no dia útil anterior à abertura da licitação, com
acompanhamento de um servidor da Gerência de Serviços de Apoio.

O início da execução do objeto deste instrumento somente será autorizado após a apresentação da
relação de profissionais da Contratada que atuarão no âmbito desta contratação e a assinatura dos
respectivos Termos de Confidencialidade, Sigilo e Uso em conformidade com o modelo que constitui
Apêndice 1 deste Anexo I, comprometendo-se a observar as normas de segurança, privacidade e
proteção de dados e informações.
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APÊNDICE 1 DO ANEXO I
MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, SIGILO E USO

Redação do preâmbulo do Termo a ser assinado pelo representante legal da Contratada
A Contratada __________________, inscrita no CNPJ sob o número __________________, com sede em
__________________, doravante designada Signatário, neste ato representada por __________________,
inscrito(a) no CPF sob o número __________________, aceita as regras, condições e obrigações constantes
do presente Termo.

Redação do preâmbulo do Termo a ser assinado pelos profissionais da Contratada
__________________, inscrito(a) no CPF sob o número __________________, doravante designado(a) Signatário,
aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente Termo.
1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade, Sigilo e Uso é prover a necessária e adequada proteção
às informações restritas de propriedade exclusiva e/ou sob controle do Contratante reveladas ao
Signatário ou por ele acessada em função da execução do objeto do contrato __/____.
2. A expressão “informações restritas” abrange toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: dados pessoais, técnicas,
projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas,
croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, pen drives, fitas, contratos, planos de
negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes
de revendedores e/ou distribuidores, marcas e modelos utilizados, preços e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, vulnerabilidades existentes, outras informações
técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros.
3. O Signatário compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência
formal e expressa do Contratante, das informações restritas reveladas ou acessadas.
4. O Signatário compromete-se a não utilizar, de forma diversa da prevista no contrato celebrado com
o Contratante, as informações restritas reveladas ou acessadas.
5. O Signatário deverá cuidar para que as informações reveladas ou acessadas fiquem limitadas ao
conhecimento próprio.
6. O Signatário obriga-se a informar imediatamente ao Contratante qualquer violação das regras de
confidencialidade, sigilo e uso estabelecidas neste Termo de que tenha tomado conhecimento ou que
tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.
7. A quebra da confidencialidade, do sigilo ou das condições de uso das informações restritas reveladas
ou acessadas, por ação ou omissão do Signatário, devidamente comprovada, sem autorização expressa
do Contratante, sujeitará o Signatário às consequências legais e sanções cabíveis, ao pagamento ou
recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo Contratante, inclusive os de ordem moral, bem
como às responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo
judicial ou administrativo.
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8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável e suas obrigações perdurarão inclusive após
o término da vigência do contrato mencionado no item 1 deste instrumento.
9. O Signatário manifesta explícita ciência e se compromete a observar as seguintes normas de
segurança, privacidade e proteção de dados do Contratante, cuja cópia recebeu:
________________________________________
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, o Signatário assina o
presente Termo.

____________, __ de ______ de _____.

___________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E
DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Descrição
Manutenção Predial
Posto 8 horas diárias diurno
Das 8h às 17h
2ª a 6ª feira

Nº de
postos
(1)

Dias trabalhados
no mês (dias úteis)
(2)

01

22*

Preço unitário
posto/dia R$
(3)

Preço Total
posto/mês R$
( 1 )x( 2 )x( 3 )

VALOR TOTAL MENSAL ( 5 )

PRAZO CONTRATUAL ( 6 )

30 MESES

VALOR TOTAL DO CONTRATO = ( 5 ) x ( 6 )

* estimativa

Este é o valor que será
negociado na BEC

A proposta foi elaborada com base no Salário da categoria
(indicar a função)
no valor de
R$ ______________, pertinente à Convenção Coletiva de Trabalho 2021, sendo a data-base da categoria
em (dia) de
(mês) .

Sindicato:
Indicar o sindicato representativo da categoria profissional envolvida nos serviços contratados.

Prazo de validade da proposta:
60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Memória de Cálculo - Resumo dos custos
Item

Valor (R$)

Remuneração Total Mensal (salário + adicionais + encargos)
Vale Transporte
Vale Refeição (se houver)
Cesta Básica (se houver)
Benefício Social Familiar (se houver)
Auxílio Creche (se houver)
Benefício Natalidade (se houver)
Assistência Médica/Odontológica (se houver)
Programa de Participação nos Lucros/Resultados (se houver)
Seguro de Vida (se houver)
Uniformes e EPIs
Ferramentas/equipamentos
Custo total mensal
Memória de Cálculo B.D.I. – Benefício e Despesas Indiretas
Descrição

Percentual

Despesas Indiretas (administrativas, operacionais)

0,00%

Lucro

0,00%

Despesas Fiscais

PIS

0,00%

COFINS

0,00%

ISSQN

0,00%

Valor (R$)

Valor Total Mensal com BDI

Valor do Posto/Dia
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Memória de Cálculo – Remuneração e Encargos
Salário Base Mensal
Adicionais (insalubridade/periculosidade)

(0,00%)

Encargos Sociais e Trabalhistas

(0,00%)

Remuneração Total Mensal
Memória de Cálculo – Vale Transporte
Quantidade de bilhetes/mês (2/dia x 22 dias)
Valor da tarifa de ônibus urbano ou da integração
Valor mensal
Parcela do empregado (6% do salário )
Custo total mensal
Memória de Cálculo – Vale Refeição (se houver)
Quantidade
Valor unitário
Participação do empregado
Custo total mensal
Memória de Cálculo – Cesta Básica (se houver)
Quantidade
Valor unitário
Custo total mensal
Memória de Cálculo – Benefício Social Familiar (se houver)
Quantidade
Valor unitário
Participação do empregado
Custo total mensal
Memória de Cálculo - Auxílio Creche (se houver)
Quantidade
Valor unitário
Incidência da Ocorrência
Custo total mensal
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Memória de Cálculo - Benefício Natalidade (se houver)
Quantidade
Valor Unitário
Custo total mensal
Memória de Cálculo – Assistência Médica/Odontológica (se houver)
Quantidade
Valor unitário
Participação do empregado
Custo total mensal
Memória de Cálculo - Programa de Participação nos Lucros/Resultados (se houver)
Quantidade
Valor Total do PPR
Custo total mensal
Seguro de Vida (se houver)
Quantidade
Valor Unitário
Custo total mensal
Memória de Cálculo – Uniformes e EPI’s
Custo Unitário
Vida Útil
(em R$)
(em meses)

Item

Qtde

Custo Mensal
(em R$)

Conjunto de calça e jaleco em Brim
Bota de proteção (elétrica)
Capacete de proteção (branco)
Óculos de proteção
Protetor auricular
Par de luvas antiderrapante
Par de luvas de raspa
Avental de raspa
Máscara contra gases
Crachá de identificação
Custo total mensal
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Memória de Cálculo – Encargos
Grupo A - Encargos Básicos Diretos

1. INSS

(0,00%)

2. FGTS

(0,00%)

3. SESI/SESC

(0,00%)

4. SENAI/SENAC

(0,00%)

5. INCRA

(0,00%)

6. Salário Educação

(0,00%)

7. Seguro Acidente do Trabalho

(0,00%)

8. SEBRAE

(0,00%)

9. Total Grupo A

(0,00%)

Grupo B - Encargos Sujeitos à Incidência do Grupo A

10. Férias

(0,00%)

11. Adicional de férias

(0,00%)

12. 13º salário

(0,00%)

13. Ausência por enfermidade < 15 dias

(0,00%)

14. Licença paternidade/maternidade

(0,00%)

15. Faltas legais

(0,00%)

16. Acidente de trabalho

(0,00%)

17. Aviso prévio

(0,00%)

18. 13º salário

(0,00%)

19. Total Grupo B

(0,00%)

Grupo C – Obrigações Rescisórias

20. Aviso prévio indenizado

(0,00%)

21. Indenização adicional

(0,00%)

22. Indenização (rescisão sem justa causa)

(0,00%)

23. Total Grupo C

(0,00%)

Grupo D – Incidências cumulativas

24.Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do

(0,00%)

Grupo “B”

25. TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

(0,00%)
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ANEXO III - ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E ÍNDICES

A verificação da boa situação financeira do interessado será feita, através dos dados obtidos do balanço
apresentado do último exercício, mediante apuração de indicadores contábeis a seguir:
a) QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE,(QLC), assim composto:
QLC = AC/PC
QUE DEVERÁ SER MAIOR OU IGUAL A 1(UM).
OU
b) QUOCIENTE DE LIQUIDEZ GERAL (QLG), assim composto:
QLG= (AC+ RLP) /(PC +ELP)
QUE DEVERÁ SER MAIOR OU IGUAL A 1 (UM).
E
c) QUOCIENTE DA PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS (ENDIVIDAMENTO), assim
composto:
PC + ELP/PL
QUE DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL A 1 (UM).
OU
d) QUOCIENTE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO, assim composto:
PC/PC+ ELP
QUE DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL A 1 (UM).

OBSERVAÇÃO:
- AC é o Ativo Circulante;
- PC é o Passivo Circulante;
- RLP é o Realizável a longo Prazo;
- ELP é o Exigível a Longo Prazo.
- PL é o Patrimônio Líquido
(Este Anexo deverá ser calculado e preenchido em papel timbrado da empresa e assinado pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado).
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OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O ANEXO III:

1. Os números apresentados para o cálculo dos índices acima deverão ser extraídos do balanço
patrimonial encerrado no último exercício social.
2. A Fundação Oncocentro, para os fins a que se destinam os índices acima apresentados, considerará
os totais dos grupos de contas contábeis.
3. Não serão aceitas fórmulas alternativas, face à necessidade de uniformização, evitando-se, com isso,
diversas interpretações.
4. A Fundação Oncocentro reserva-se o direito de reclassificar as contas, se necessário, de acordo com
a legislação vigente.
5. Será considerado habilitado quanto à situação econômico-financeira o fornecedor que atingir, no
mínimo, e relativamente às fórmulas apresentadas, 01 ponto em qualquer índice de liquidez e, no
máximo, 01 ponto em qualquer índice de endividamento.
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAÇÕES

ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo: _____________________________________________________________
RG nº: ____________________________

CPF nº:___________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante ________________________ (nome empresarial), interessada
em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº
42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
c) cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117
da Constituição Estadual; e
d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar
empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com
redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

(Local e data).

____________________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal da licitante ________________________ ( nome empresarial), interessada em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo
299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira,
em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
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IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

____________________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM
ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal da licitante ________________________ ( nome empresarial), interessada em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento
na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo
diploma legal.

(Local e data).

_____________________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MODELO REFERENTE À VISITA TÉCNICA

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Fosp)

ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, interessado em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, realizou nesta data visita técnica nas instalações do
_____________________________, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a
elaboração da sua proposta.
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear
em nenhuma hipótese 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 os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

______________________________________________
(nome completo, assinatura e qualificação
do representante da licitante)

______________________________________________
(nome completo, assinatura e cargo do
servidor responsável por acompanhar a
visita)
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ANEXO VI – RESOLUÇÃO DE SANÇÕES
RESOLUÇÃO SS - 92, DE 10-11-2016

Dispõe sobre a aplicação da sanção de multa,
prevista nas Leis Federais - 8.666, de 21-6-1993 e 10.520, de 17-7-2002 e na Lei Estadual - 6.544, de
22-11-1989, no âmbito da Secretaria da Saúde, e dá
providências correlatas
O Secretário da Saúde, nos termos do artigo 88 da Lei Estadual - 6.544, de 22-11-1989 e suas posteriores
alterações, resolve:
Artigo 1º - A aplicação das sanções de natureza pecuniária a que se referem os artigos 81, 86 e 87,
incisos I e II da Lei Federal - 8.666, de 21-6-1993, os artigos 79, 80 e 81, incisos I e II da Lei Estadual 6.544, de 22-11-1989 e o artigo 7º da Lei Federal - 10.520, de 17-7-2002, obedecerá as normas
estabelecidas na presente Resolução.
Artigo 2º - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia de prévia e
ampla defesa observado, no que couber, o procedimento estabelecido nas instruções contidas na
Resolução CC-52, de 19-7-2005, do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, ou em outro ato
regulamentar que a substituir, e no Decreto Estadual - 61.751, de 23-12-2015.
Artigo 3º - A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente
dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de multa de 10% a 30% sobre o
valor do ajuste.
Parágrafo Único – Havendo recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, a estimativa de
compra prevista no Edital de licitação será utilizada como base de cálculo para a multa, sendo que o
valor apurado poderá ser reduzido pela Administração em até 50%, observando-se o disposto no artigo
8º desta Resolução.
Artigo 4º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa de 10% a 30% (trinta por cento)
do valor do ajuste.
Artigo 5º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa de 10% a 30% (trinta por cento)
do saldo financeiro não realizado.
Parágrafo Único – No caso de prestação de serviços contínuos, a multa será de 30% (trinta por cento)
sobre a base mensal que seria paga à empresa faltosa no mês em que houve descumprimento da
obrigação.
Artigo 6º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de multa diária na
seguinte conformidade:
I - 0,2% ao dia do saldo financeiro não realizado para atrasos de até 30 (trinta) dias;
II- 0,4% ao dia do saldo financeiro não realizado ultrapassado 30 (trinta) dias de atraso.
Parágrafo Único – A multa por atraso não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor total do
ajuste.
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Artigo 7º - O descumprimento de obrigações que ferem critérios e condições previstos nos contratos
de prestação de serviços contínuos e que não configurem inexecução total ou parcial do ajuste ou mora
no adimplemento ensejará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) que incidirá sobre o valor
mensal contratual correspondente ao mês da ocorrência.
Artigo 8º - Na aplicação das sanções deverão ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Artigo 9º - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o inadimplente pela sua diferença.
Artigo 10 – As penalidades previstas nesta Resolução poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
inclusive com as demais penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21-6-1993 e nº 10.520, de
17-7-2002 e na Lei Estadual nº 6.544, de 22-11-1989, observadas as prescrições legais pertinentes e as
disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios e de contratos.
Artigo 11 - As penalidades de multa são autônomas entre si e a aplicação de uma não exclui a aplicação
de outra.
Artigo 12 – As disposições desta Resolução aplicam-se, também, às contratações efetuadas mediante
dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos da legislação vigente.
Artigo 13 – As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de anexo, os
instrumentos convocatórios dos certames ou, nos casos de contratações com dispensa ou
inexigibilidade de licitação, os respectivos instrumentos de contrato.
Artigo 14 – Da aplicação das multas previstas nesta Resolução caberá recurso à autoridade
hierarquicamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação do ato no
Diário Oficial do Estado.
Artigo 15 – Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser registradas no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – Caufesp, sem prejuízo do registro do devedor no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin e na inscrição
do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.
Artigo 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos
ajustes celebrados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
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ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
PROCESSO FOSP Nº 2021/00128
PREGÃO ELETRÔNICO FOSP Nº 007/2021
CONTRATO FOSP Nº 000/2021
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FOSP E A
..............................., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO FOSP, pessoa jurídica de direito público, instituída por autorização da Lei Estadual nº 195 de 25/04/74 e
Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 48.597/04, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, com
sede na Rua Oscar Freire nº 2.396 - Pinheiros - São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
nº 46.261.608/0001-70, neste ato representada por seu ............................, Sr. ..................................., brasileiro,
portador da Cédula de Identidade RG. nº 0.000.000 e inscrito no CPF/MF sob
nº
000.000.000-00, com endereço especial no local acima indicado, doravante denominada CONTRATANTE
e ................................, inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0000-00, com sede na ........................................... neste
ato representada por seu ..........................., Sr. ................................., brasileiro, portador da Cédula de
Identidade RG. nº 0.000.000 e inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00, com endereço especial no
local acima indicado, doravante denominada CONTRATADA, em face da adjudicação efetuada no
Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às
disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo
regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do
regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente
outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de Manutenção Predial, conforme
detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e pelas normas mencionadas no
preâmbulo durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o inciso II do
artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste
contrato, na sede da CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes e necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes a seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES
O contrato terá vigência de 30 (tinta) meses, a contar da data de início efetivo dos serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o faça
mediante documento escrito, recepcionado pela CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes do
vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento
ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO
A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não gerará à
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO QUINTO
Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços mantenham-se
vantajosos para a CONTRATANTE e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada à
época do aditamento pretendido.
PARÁGRAFO SEXTO
Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do
contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no Parágrafo Sexto desta Cláusula,
a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui Anexo I do
Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas
federal e estadual sobre licitações, cabe:
I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;
II – designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade
técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com a CONTRATANTE;
III - fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual
adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;
IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
V - dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços;
VI - prestar à CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as
reclamações sobre seus serviços;
VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
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VIII – cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na
execução dos serviços;
IX - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes
da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/1993;
X - manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;
XI - reexecutar os serviços sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo
com as técnicas e procedimentos aplicáveis;
XII - arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados
durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede da CONTRATANTE;
XIII – substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada
inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação justificada formulada
pela CONTRATANTE;
XIV – implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços,
de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;
XV - identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;
XVI – manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em
perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que
os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede
elétrica;
XVII - obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção
de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas,
custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas,
distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que se
refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis;
XVIII - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a
tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e
incorreta ou inadequada utilização;
XIX - submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços
realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;
XX – observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições
previstas em normas coletivas da categoria profissional;
XXI – completar ou substituir o material considerado inadequado pela CONTRATANTE no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado,
ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a CONTRATADA
se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros
atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as
seguintes:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;
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III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula Quarta
poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTE, sem
prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do
processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto
Estadual nº 60.106/2014.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
À CONTRATANTE cabe:
I - exercer a fiscalização dos serviços, através do Sr. ................................., servidor responsável pelo
acompanhamento da execução contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
II - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
III - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto do contrato;
IV – prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e os esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitadps e que digam respeito à natureza dos serviços;
V - permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas na execução
deste contrato, observadas as normas de segurança;
VI – disponibilizar instalações sanitárias;
VII – solicitar aos encarregados e/ou supervisores da CONTRATADA o reparo e a correção de eventuais
imperfeições na execução dos serviços;
VIII - observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que
se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial,
a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do gestor do contrato
indicado na Cláusula Quinta, de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, inclusive quando
resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a qualificação técnica necessária, inexistindo,
em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte da CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO
A ausência de comunicação, por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a
CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal estimado de
R$ ________ (_____________), perfazendo o total estimado de R$ ________ (___________), mediante os seguintes
valores unitários:
Descrição
Posto 8 horas diárias diurno
Das 8h às 17h
2ª a 6ª feira

Nº de
postos

Dias trabalhados no
mês (estimado)

Preço unitário
posto/dia

01

22

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados à prestação dos serviços, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e
quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação,
perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda,
torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das
vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as
obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômicofinanceiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele
regime tributário diferenciado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os preços a que se refere o caput serão reajustados anualmente, mediante a aplicação da seguinte
fórmula paramétrica:

 IPC 
R  P0 
 1
 IPC0 
Onde:
 R = parcela de reajuste;
 Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de

aplicação do último reajuste;
 IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência
de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.
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PARÁGRAFO QUARTO
A periodicidade anual de que trata o Parágrafo Terceiro será contada a partir de janeiro/2021, que será
considerado como o mês de referência dos preços.

CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário
.................................., de classificação funcional programática .......................... e categoria econômica
.......................................
PARAGRÁFO ÚNICO
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA NONA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os quantitativos
totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As medições, para efeito de pagamento, serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
I - No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a CONTRATADA
entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados
e os respectivos valores apurados.
II - Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:
a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às
correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, aplicando-se eventual desconto
nas faturas mensais em função da pontuação final obtida no Relatório de Avaliação de Qualidade
dos Serviços.
b) Os critérios, conceitos e itens que serão objeto de avaliação mensal estão descritos no Anexo VIII
do Edital que deu base ao certame licitatório.
c) No final de cada mês de apuração, a equipe do CONTRATANTE responsável pela fiscalização do
contrato deve encaminhar, em até 05 (cinco) dias após o fechamento das medições, os Formulários
de Avaliação da Qualidade dos Serviços gerados no período para o gestor do contrato.
d) O gestor do contrato, com base em todos os Formulários de Avaliação da Qualidade dos Serviços
gerados durante cada período, irá consolidar a avaliação de desempenho da CONTRATADA frente
ao contrato firmado para apurar o percentual de liberação da fatura correspondente àquele mês.
e) À CONTRATADA será encaminhada uma via do Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços
pelo gestor do contrato.
f) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções à
CONTRATADA em razão do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato.
III - O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a
correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a CONTRATANTE atestará a medição
mensal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do relatório, comunicando à
CONTRATADA o valor aprovado e autorizando a emissão da correspondente nota fiscal/fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.

Rua Oscar Freire nº 2396  São Paulo/SP  CEP 05409-012  Fone: (011) 3797-1800  Fax: (011) 3797-1804
www.fosp.saude.sp.gov.br

45

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO
ONCOCENTRO DE
DE SÃO
SÃO PAULO
PAULO
FUNDAÇÃO
Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação dos originais da nota
fiscal/fatura na Gerência de Serviços de Apoio da CONTRATANTE, em conformidade com a Cláusula
Nona deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da CONTRATADA
no Banco do Brasil S/A, conta nº ..............................., Agência nº ............., de acordo com as seguintes condições:
I - em 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota fiscal/fatura, ou de sua reapresentação em
caso de incorreções, na forma e local previstos nesta Cláusula.
II - A discriminação dos valores dos serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada
para efeito de pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados
pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais–
CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA, de que os registros
estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008.
PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por
lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções
não realizadas em meses anteriores.
PARÁGRAFO QUINTO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em
consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003, e
respeitando as seguintes determinações:
I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal aplicável
aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual
necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;
II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:
a) A CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente
do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e
recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA no prazo previsto na legislação
municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA
O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente. Considera-se
preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:
a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a indicação
de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;
b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN por
meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço executado e deverá estar
referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente;
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c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobrança
equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas
cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA
apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a não apresentação dessas comprovações assegura à CONTRATANTE o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
PARÁGRAFO SEXTO
Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS nos termos da legislação tributária vigente.
I - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de
execução e tomador de serviço.
II - Se por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de cobrança
equivalente não houver decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, poderá ser apresentada cópia
da documentação comprobatória do recolhimento referente ao mês imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para recolhimento.
III - A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
PARAGRAFO SÉTIMO
Nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 8.212/1991 e da Instrução Normativa MPS/RFB nº 971, de 13
de novembro de 2009, a CONTRATANTE deverá efetuar a retenção de 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, obrigando-se a recolher a
importância retida, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
do respectivo documento de cobrança ou, se não houver expediente bancário naquele dia, até o dia útil
imediatamente anterior.
I - Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a
CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL”, sendo que:
a) poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção, os valores dos custos de fornecimento
incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos termos da legislação
própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança.
b) a falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a CONTRATADA
de efetuar sua compensação perante o INSS, ficando a critério do CONTRATANTE proceder à retenção
e ao recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança, ou, em alternativa, devolvêlo à CONTRATADA.
II - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e entregar à
CONTRATANTE os seguintes documentos:
a) cópia da folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando o
número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente todos os segurados
colocados à disposição desta e informando:
• nome dos segurados;
• cargo ou função;
• remuneração discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das
contribuições previdenciárias;
• descontos legais;
• quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família;
• totalização por rubrica e geral;
• resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
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b) demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por CONTRATANTE, com
as seguintes informações:
• nome e CNPJ da CONTRATANTE;
• data de emissão do documento de cobrança;
• número do documento de cobrança;
• valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
• totalização dos valores e sua consolidação.
c) os documentos solicitados nas alíneas anteriores deverão ser entregues à CONTRATANTE na mesma
oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.
PARÁGRAFO OITAVO
Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente, a CONTRATADA deverá, além dos demais documentos mencionados nesta Cláusula
Décima, apresentar os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações
trabalhistas previstas na CLT ou em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, assim como as
previdenciárias, relativas aos seus empregados que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços
objeto deste contrato.
PARÁGRAFO NONO
A não apresentação de qualquer das comprovações constantes desta Cláusula Décima assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos
77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,
prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado
de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal,
quando couber.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas
no Anexo V do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, garantido o exercício de prévia e ampla
defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas
que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o
caso, efetuará a cobrança judicialmente.
PARÁGRAFO QUARTO
A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a
licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
Não será exigida a prestação de garantia de execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A CONTRATADA deve cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 no âmbito da execução do objeto deste
Contrato e observar as instruções por escrito da CONTRATANTE no tratamento de dados pessoais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA deve assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados,
prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que
sejam estritamente necessários para as finalidades deste Contrato, e cumprir a legislação aplicável,
assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou
obrigações profissionais de confidencialidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Considerando a natureza dos dados tratados, as características específicas do tratamento e o estado
atual da tecnologia, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018,
a CONTRATADA deve adotar, em relação aos dados pessoais, medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Considerando a natureza do tratamento, a CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações do
CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018.
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PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA deve:
I – imediatamente notificar a CONTRATANTE ao receber requerimento de um titular de dados, na forma
prevista no artigo 18 da Lei Federal nº 13.709/2018; e
II – quando for o caso, auxiliar a CONTRATANTE na elaboração da resposta ao requerimento a que se
refere o inciso I deste parágrafo.
PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deve notificar à CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência de incidente de
segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que o CONTRATANTE
cumpra quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados a ocorrência
do incidente de segurança sujeita à Lei Federal nº 13.709/2018.
PARÁGRAFO SEXTO
A CONTRATADA deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação, mitigação e reparação
de cada um dos incidentes de segurança.
PARÁGRAFO SÉTIMO
A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboração de relatórios de impacto à proteção de
dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.709/2018, no âmbito da
execução deste Contrato.
PARÁGRAFO OITAVO
Na ocasião do encerramento deste Contrato, a CONTRATADA deve, imediatamente, ou, mediante
justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais
ao CONTRATANTE ou eliminá-los, conforme decisão da CONTRATANTE, inclusive eventuais cópias de
dados pessoais tratados no âmbito deste Contrato, certificando por escrito, ao CONTRATANTE, o
cumprimento desta obrigação.
PARÁGRAFO NONO
A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, conforme solicitado, toda informação
necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta cláusula, e deve permitir auditorias e
contribuir com elas, incluindo inspeções, pela CONTRATANTE ou auditor por ele indicado, em relação
ao tratamento de dados pessoais.
PARÁGRAFO DEZ
Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos desta cláusula devem se dar por escrito e
ser entregues pessoalmente, encaminhadas pelo correio ou por e-mail para os endereços físicos ou
eletrônicos informados em documento escrito emitido por ambas as partes por ocasião da assinatura
deste Contrato, ou outro endereço informado em notificação posterior.
PARÁGRAFO ONZE
A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018 ou de instruções da
CONTRATANTE relacionadas a este Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento.
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PARÁGRAFO DOZE
Caso o objeto da presente contratação envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular de que trata o inciso I do artigo 7º da Lei nº 13.709/2018, deverão ser
observadas pela CONTRATADA ao longo de toda a vigência do contrato todas as obrigações específicas
vinculadas a essa hipótese legal de tratamento de dados pessoais, conforme instruções por escrito da
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TREZE
É vedada a transferência de dados pessoais, pela CONTRATADA, para fora do território do Brasil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda, que:
I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem transcritos:
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;
II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e disposições
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei
Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos.
III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 00 de julho de 2021.

__________________________
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________

__________________________

(nome, RG e CPF)

(nome, RG e CPF)
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ANEXO VIII
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Este documento é parte integrante do Edital e deverá ser anexado a ele e ao contrato consequente da
licitação.

1. INTRODUÇÃO
Este documento descreve o procedimento a ser adotado na gestão dos contratos de Prestação de
Serviços de Manutenção Predial.
As atividades descritas neste documento deverão ser efetuadas periodicamente pela equipe responsável
pela fiscalização/controle da execução dos serviços, gerando relatórios mensais de prestação dos
serviços executados, que serão encaminhados ao gestor do contrato.
2. OBJETIVO
Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela Contratada na
execução dos contratos de Prestação de Serviços de Manutenção Predial.
3. REGRAS GERAIS
A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial se faz por meio de análise
dos seguintes aspectos:
 Desempenho profissional;
 Desempenho das atividades; e
 Gerenciamento.
4. CRITÉRIOS
No formulário “Avaliação de Qualidade dos Serviços”, devem ser atribuídos os valores 3 (três), 1 (um) e
0 (zero) para cada item avaliado, correspondente aos conceitos “Bom”, “Regular” e “Péssimo”,
respectivamente.
 Bom: 3 (três) pontos;
 Regular: 1 (um) ponto;
 Péssimo: 0 (zero) ponto.
4.1. Condições Complementares
4.1.1. Na impossibilidade de se avaliar determinado item, este será desconsiderado.
4.1.2. Quando atribuídas notas 1 (um) e 0 (zero), a unidade responsável deverá realizar reunião
com a Contratada, em prazo determinado em contrato, visando proporcionar ciência quanto ao
desempenho dos trabalhos realizados naquele período de medição e avaliação.
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4.1.3. Sempre que a Contratada solicitar prazo visando ao atendimento de determinado item, essa
solicitação deverá ser formalizada, objetivando a análise do pedido pelo gestor do contrato. Nesse
período, esse item não deverá ser analisado.
5. COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS
5.1. Desempenho Profissional
Itens

Percentual de Ponderação

Cumprimento das atividades
Atendimento segundo as rotinas estabelecidas/solicitadas
Qualificação/postura
Uniformes e identificação
Total

25%
30%
30%
15%
100%

5.2. Desempenho das Atividades
Itens
Especificação técnica dos serviços
Equipamentos e acessórios
Atendimento às ocorrências
Total

Percentual de Ponderação
40%
20%
40%
100%

5.3. Gerenciamento
Itens
Periodicidade da supervisão
Gerenciamento das atividades operacionais
Atendimento às solicitações
Salários, benefícios e obrigações trabalhistas
Total

Percentual de Ponderação
20%
30%
25%
25%
100%

6. RESPONSABILIDADES
6.1. Equipe de Fiscalização


Responsável pela avaliação da Contratada, utilizando o Formulário de Avaliação de Qualidade
dos Serviços, e pelo encaminhamento de toda a documentação ao gestor do contrato,
juntamente com as justificativas para os itens avaliados com notas 0 (zero) ou 1 (um).

6.2. Gestor do Contrato




Responsável pela consolidação das avaliações recebidas e pelo encaminhamento das
consolidações e do relatório das instalações à Contratada;
Responsável pela solicitação de aplicação dos descontos cabíveis, garantindo a defesa prévia à
Contratada; e
Responsável pela emissão da Avaliação de Desempenho do Fornecedor – Parcial ou Final.
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7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
7.1. Cabe a cada unidade, por meio da equipe responsável pela fiscalização do contrato e com
base no Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços, efetuar o acompanhamento do serviço
prestado, registrando e arquivando as informações de forma a embasar a avaliação mensal da
Contratada.
7.2. No final do mês de apuração, a equipe responsável pela fiscalização do contrato deverá encaminhar,
em prazo cabível, os Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços gerados no período,
acompanhados das justificativas para os itens que receberam notas 0 (zero) ou 1 (um) para o gestor do
contrato.
7.3. Cabe a cada unidade, por meio do respectivo gestor do contrato, mensalmente e com base em
todos os Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços gerados durante esse período, consolidar
a avaliação de desempenho da Contratada frente ao contrato firmado e encaminhar 1 (uma) via para
a Contratada.
7.4. De posse dessa avaliação, o gestor do contrato deverá aplicar na medição seguinte os
descontos previstos nesse procedimento, garantindo defesa prévia à Contratada.
7.5. Cabe ao gestor do contrato encaminhar mensalmente à Contratada, no fechamento das medições,
o quadro-resumo demonstrando de forma acumulada e mês a mês o desempenho global da
Contratada em relação aos conceitos alcançados pela mesma.
7.6. Cabe ao gestor do contrato emitir, mensalmente e quando solicitado, a Avaliação de Desempenho do
Fornecedor Parcial ou Final, consultando o quadro-resumo e conceituando a Contratada como segue:
 Conceito Geral Bom e Desempenho Recomendado: quando a Contratada obtiver nota final
acumulada igual ou superior a 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco centésimos) e não tiver
sofrido a incidência de percentuais de liberação previstos no item 8;
 Conceito Geral Regular e Desempenho Recomendado: quando a Contratada, apesar
de obter nota final acumulada igual ou superior a 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco
centésimos), já tiver sofrido a incidência de percentuais de liberação previstos no item 8; e
 Conceito Geral Ruim e Desempenho não Recomendado: quando a Contratada, além de
obter nota final acumulada inferior a 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco centésimos), já tiver
sofrido a incidência de percentuais de liberação previstos no item 8.
8. PERCENTUAIS DE LIBERAÇÃO DAS FATURAS
8.1. As faturas apresentadas pela Contratada ao Contratante, para fins de pagamento, ficarão
sujeitas à aplicação de um percentual de liberação vinculado à Avaliação da Qualidade dos Serviços,
conforme quadro a seguir.
Percentual de Liberação

Nota Obtida na Avaliação

Liberação total da fatura

Nota total maior ou igual a 6,75 pontos

Liberação de 90% da fatura

Nota total maior ou igual a 5 e menor que 6,75 pontos ou
1 (uma) nota 0 (zero) em um dos itens de cada grupo avaliado

Liberação de 75% da fatura

Nota total abaixo de 5 pontos ou
mais de 1 (uma) nota 0 (zero) nos itens de cada grupo avaliado

Rua Oscar Freire nº 2396  São Paulo/SP  CEP 05409-012  Fone: (011) 3797-1800  Fax: (011) 3797-1804
www.fosp.saude.sp.gov.br

54

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO
ONCOCENTRO DE
DE SÃO
SÃO PAULO
PAULO
FUNDAÇÃO
Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

8.2. O gestor do contrato apurará o percentual de liberação devido em cada medição, em conformidade
com o procedimento descrito no item 7 deste Anexo e na Cláusula Nona do termo de contrato,
sem prejuízo da aplicação das sanções e descontos cabíveis.
9. DOCUMENTAÇÃO DE APOIO
9.1. Formulário de Avaliação da Qualidade dos Serviços;
9.2. Instruções para o preenchimento do Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços; e
9.3. Relatório das Instalações e Quadro-resumo.
9.1. Formulário de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Manutenção Predial
Contrato número:
Unidade:
Período:
Data:
Contratada:
Responsável pela fiscalização:
Gestor do contrato:

Grupo 1 – Desempenho Profissional

Peso
(a)

Cumprimento das atividades

25%

Atendimento segundo as rotinas estabelecidas/solicitadas

30%

Qualificação/postura

30%

Uniformes e Identificação

15%

Nota
(b)

Subtotal
(c = a x b)

Nota (b)

Subtotal
(c = a x b)

Nota (b)

Subtotal
(c = a x b)

Total
Grupo 2 – Desempenho das Atividades

Peso (a)

Especificação técnica dos serviços

40%

Equipamentos e acessórios

20%

Atendimento às ocorrências

40%
Total

Grupo 3 – Administração e Gerenciamento

Peso (a)

Periodicidade da supervisão

20%

Gerenciamento das atividades operacionais

30%

Atendimento às solicitações

25%

Salários, benefícios e obrigações trabalhistas
Total

25%

NOTA FINAL (somatória das notas totais para os grupos 1, 2 e 3)
Nota final:

Assinatura do
responsável pela
fiscalização:

Assinatura do gestor do Assinatura do
contrato:
responsável da
Contratada:
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9.2. Instruções para o Preenchimento do Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços
de Manutenção Predial
Os itens devem ser avaliados segundo os critérios abaixo. Para cada item que não possa ser avaliado
no momento, considerar item NÃO AVALIADO e anexar justificativa.
Grupo 1 – Pessoal

Notas: Bom (3), Regular (1) e Péssimo (0)

Cumprimento das atividades

Cumprimento das atividades definidas nas especificações técnicas
dos serviços e no contrato, tais como:
 Observar as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214, de
08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme determina a Lei Federal nº 6.514, de 22/12/1977;
 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e
supervisão permanente dos serviços;
 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que
prestarão os serviços;
 Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos;
 Fiscalizar a entrada e saída de materiais utilizados nos serviços de
manutenção predial, mediante conferência das notas fiscais ou de
controles próprios do Contratante;
 Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações,
visando à manutenção das condições de segurança;
 Implantar prática de valores éticos e socioambientais.

 Atender em tempo, qualidade e lugar as prescrições das ordens de serviço;
 Realizar as atividades de inspeção conforme Plano Executivo de
Atendimento segundo as rotinas
Manutenção Predial;
estabelecidas/solicitadas
 Executar segundo o Plano Básico de Manutenção Predial as
atividades sob sua responsabilidade.
Qualificação/postura

 Conduta dos empregados da Contratada com os funcionários do Contratante;
 Qualificação e habilitação da mão de obra disponibilizada pela Contratada.

Uniformes e identificação

 Uso de uniformes em perfeito estado de conservação e com
aparência pessoal adequada;
 Identificação dos profissionais por meio de crachá de uso pessoal;
 Utilização de equipamentos de proteção individual e uniformes
adequados às tarefas que executam e às condições climáticas.

Grupo 2 – Desempenho
Profissional
Especificação técnica
dos serviços
Equipamentos e acessórios

Atendimento às ocorrências

Notas: Bom (3), Regular (1) e Péssimo (0)
 Conformidade dos serviços prestados com o especificado no
contrato e seus anexos.
 Utilização de equipamentos e acessórios (equipamentos de
proteção individual) compatíveis, em bom estado (funcionalidade,
conservação, higiene e limpeza) e adequados às tarefas que
executam e às condições climáticas.
 Atendimento das ocorrências dentro do prazo máximo
estabelecido por cada natureza e na qualidade desejada,
observada a eficácia da ação do vigilante diante da situação;
 Registro e controle diários das ocorrências do posto.
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Grupo 3 – Gerenciamento
Periodicidade da supervisão

Notas: Bom (3), Regular (1) e Péssimo (0)
 Execução de supervisão por parte da Contratada e na periodicidade
acordada.

Gerenciamento das atividades
 Administração das atividades operacionais
operacionais
Atendimento às solicitações

 Atendimento às solicitações da Contratante conforme condições
estabelecidas no contrato.
 Comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da
Contratada segundo o contrato.
Início da
Prestação

Alteração no
Quadro
Empregados

Contrato de trabalho

X

X

Cursos de formação
profissional e curso de
reciclagem

X

X

Convenção/ Acordo/
Sentenças
normativas

X

Registro de
empregado (livro com
número do registro e
da CTPS)

X

RAIS

X

Folha de pagamento
(férias, 13° salário,
recolhimento
previdenciário, saláriofamília, vale-transporte,
vale-refeição, cesta
básica, assistência
médica e hospitalar,
auxílio-funeral, seguro
de vida, contribuição
sindical)

X

Documentos

Salários, benefícios e
obrigações trabalhistas

Comprovação
Anual

Comprovação
Mensal

X

X

X

X

X

Havendo a rescisão de contrato de trabalho de um profissional sob este
contrato e substituição por outro, a Contratada se obriga a apresentar, em
relação ao empregado cujo contrato se extinguir, os seguintes documentos:
 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nos termos da legislação em
vigor;
 Documento de concessão de aviso-prévio trabalhado ou indenizado;
 Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa e do Requerimento de
Seguro- Desemprego;
 Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS em que conste o recolhimento
do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa
ou em caso de extinção do contrato por prazo indeterminado; e
 Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) comprovando a realização
de exame médico demissional.
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