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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2014

Processo FOSP N°:

083/2014

Oferta de Compra Nº:

091201.09046.2014OC00047

Data de Início do Envio das Propostas:

13/10/2014

DATA DA SESSÃO:

23/10/2014

HORÁRIO:

09 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

www.bec.sp.gov.br

1.

A Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP, torna público que se acha aberta licitação na
modalidade PREGÃO, do tipo MENOR VALOR TOTAL MENSAL, objetivando a contratação de
empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE
ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA), sob o regime de empreitada por preço unitário (m2/mês), 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, denominados “PREGÃO ELETRÔNICO”, que será
regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 49.722, de 24 de
junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução SF nº 23, de 26/07/2005, Resolução CC
nº 27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº. 6.544, de 22
de novembro de 1989, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, da
Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e Portaria FOSP nº 001/03, com alterações
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

2.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos,
que dele fazem parte integrante e indissociável:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

-

Projeto Básico
Modelo de Proposta de Preços
Modelo de Atestado de Vistoria Técnica
Modelo de Declaração de Situação Regular
Modelo de Carta de Compromisso
Minuta do Contrato
Avaliação da Qualidade dos Serviços de Desratização, Desinsetização,
Descupinização e Limpeza e Desinfecção do Reservatório de Água (Caixa
d’Água)

3.

As propostas serão encaminhadas, por meio eletrônico, após o registro dos interessados em
participar do certame e o credenciamento de seus representantes, no e-Caufesp.

4.

A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, iniciando-se no dia 23/10/2014, às 09 horas 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.
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4.1.

Não havendo expediente na data acima mencionada, ou não sendo aberta a sessão por
indisponibilidade eletrônica do Pregoeiro, a sessão pública ficará automaticamente adiada
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, salvo disposições em contrário.

5.

DO OBJETO

5.1.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA), com o fornecimento de mãode-obra qualificada, produtos específicos, materiais, equipamentos e EPI’s, visando a
obtenção de medidas de controle interno e externo de pragas e adequada qualidade da água
consumida, sob inteira responsabilidade da Contratada, na Fundação Oncocentro de São
Paulo, localizada na Rua Oscar Freire nº 2396 – Pinheiros – São Paulo/SP, sob o regime de
empreitada por preço unitário (m2/mês), conforme especificações constantes do Projeto
Básico, que integra este edital como Anexo I.

6.

DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

6.1.

Serão impedidas de participar da presente licitação:
a)

as empresas suspensas do direito de licitar pela Administração Pública Estadual, no
prazo e nas condições do impedimento;

b)

as que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Municipal,
Estadual ou Federal;

c)

as estrangeiras que não funcionem no País;

d)

as que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;

e)

as em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;

f)

o(s) servidor(es) da Fundação Oncocentro de São Paulo, bem assim da empresa da
qual tal(is) servidor(es) seja(m) sócio(s), dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s); e

7.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

7.1.

Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração
Estadual que estiverem registrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São
Paulo - CAUFESP, em ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, que sejam
detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e que tenham
credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no Regulamento do Pregão
Eletrônico, anexo à Resolução SF nº 23, de 25 de julho de 2005.
7.1.1.

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.
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7.1.2.

As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem
cumpridos para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes
e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br.

7.2.

A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar,
inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante
assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação
no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema
BEC/SP, relativos ao Pregão.

7.3.

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.

7.4.

Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão
eletrônico.

7.5.

O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e
obrigações inerentes ao certame, contidas neste Edital.

7.6.

Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 11.17, bem como para a
fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto no subitem 11.27,
ambos do item 11 deste edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei
federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo.

7.7

A licitante que apresentar pendência registrada no CADIN ESTADUAL - Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, poderá participar da licitação,
porém, caso seja vencedora do certame, terá, obrigatoriamente, que regularizar a pendência
até o momento da assinatura do Contrato, sob pena de incorrer nas penas previstas na
legislação.

8.

DAS PROPOSTAS

8.1.

As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br na opção PREGÃO – ENTREGAR PROPOSTA, desde a divulgação da
íntegra do Edital até o dia e horário previstos 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.

8.2.

A proposta deverá conter os valores unitários do m2/mês, os valores mensais de cada item,
o valor total mensal e o valor total da contratação para a prestação dos serviços, ofertado
em formulário eletrônico próprio, elaborada nos moldes do Anexo II – Proposta de Preços.

8.3.

Os valores a serem apresentados na proposta devem estar referidos ao mês de
outubro/2014, que será considerado como o mês de referência dos preços.

8.4.

A licitante deverá indicar, obrigatoriamente, e fazer constar de sua proposta escrita, o
sindicato representativo da categoria profissional envolvida nos serviços contratados.
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8.5.

Todos os valores deverão ser indicados em moeda corrente nacional, em algarismos, com
02 (duas) casas decimais, desprezando-se as frações remanescentes, apurados à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

8.6.

No valor da proposta deverão estar computadas , além do lucro, todas as despesas
incidentes, diretas ou indiretas (BDI), relativas à prestação dos serviços objeto desta
licitação, inclusive remunerações, adicionais de insalubridade e/ou periculosidade, impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e sindicais, vale-transporte,
vale-refeição, cesta básica e outros benefícios decorrentes de lei ou acordo/convenção
coletiva, gastos com treinamento, uniformes, EPI’s, materiais, equipamentos, transporte,
seguros, fretes, taxas de administração e outras despesas, de qualquer natureza, que se
fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, garantido durante toda
a validade da proposta.

8.7.

Não deverá estar incluído no valor dos serviços o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Prestações de Serviços – ICMS, conforme disposto no Decreto Estadual nº 48.034/03.

8.8.

Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

8.9.

Proposta apresentada por cooperativa de trabalho deverá discriminar os valores dos
insumos, especialmente os dos serviços sobre os quais incidirá a contribuição previdenciária
que constitui obrigação da Administração contratante, observadas as disposições do subitem
11.6 deste Edital

8.10.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua
apresentação;

8.11.

A oferta apresentada deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.

O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 11 deste Edital,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados:
a)

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresa individual; ou

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais ou cooperativas; ou

c)

Documentos de eleição dos atuais administradores, no caso de sociedades por ações
ou cooperativas, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste
subitem; ou

d)

Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso
de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício; ou

e)

Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei
Federal nº 5.764, de 16/12/1971 ou em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, quando a atividade assim o exigir;
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f)

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

g)

Certidão conjunta de regularidade de débitos quanto à Dívida Ativa da União e aos
Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

h)

Certidão de regularidade de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),
expedida pela Previdência Social;

i)

Certidão de regularidade de débitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;

j)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k)

Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, relativamente ao ICMS,
da sede ou domicilio da licitante;
k.1) Caso a empresa licitante seja isenta de registro e, conseqüentemente, de
comprovação perante a Fazenda Estadual, deverá ser apresentada, em
substituição à certidão de regularidade, declaração justificando a
desobrigatoriedade de tal cumprimento.

l)

Certidão de regularidade de débitos de Tributos Mobiliários e Imobiliários para com a
Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
l.1)

m)

Na hipótese da licitante não ser proprietária de imóvel no município de sua
sede, deverá apresentar certidão negativa ou declaração expedida pela
Municipalidade, que comprove essa situação.

Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
m.1) Na hipótese da sede da licitante não ser no estado de São Paulo, esta deverá
apresentar, juntamente com a certidão referida nesta alínea,
declaração/certidão emitida pelo distribuidor ou órgão equivalente, do Fórum
da respectiva Comarca, informando quais Ofícios de Registro de Distribuidor
Cíveis existem na mesma.
m.2) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada nesta alínea deverá ser
substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

n)

Comprovação de registro/inscrição da Empresa Licitante e do Responsável Técnico,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela autoridade
competente, junto ao respectivo Conselho Regional;

o)

Comprovação de que o Responsável Técnico, pertence ao quadro de funcionários da
empresa, na data de apresentação da proposta. A comprovação do vínculo
profissional será feita mediante a apresentação da cópia de contrato de trabalho,
carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, contrato de prestação de serviço
ou ainda, outro documento comprobatório.
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p)

Atestado de Vistoria Técnica do Edifício, a fim de que as empresas tenham
conhecimento pleno das condições ambientais e técnicas para a execução dos
serviços, conforme modelo Anexo III, assinado por responsável da FOSP e pelo
representante da empresa licitante;
p.1) A vistoria de que trata o item anterior deverá ser efetuada até o dia 22/10/2014,
em horário comercial, acompanhada por funcionário da FOSP, e deverá ser
previamente agendada pelo telefone (11) 3797-1828, com Sr. Ilton, a partir de
13/10/2014, das 09h às 16h.
p.2) O representante da empresa licitante que vistoriará as instalações da FOSP
deverá se apresentar, no ato da vistoria, munido de documento de identificação
com foto e de procuração e/ou carta de credenciamento da empresa licitante,
elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal.

q)

r)

Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em
nome da licitante, comprobatórios da aptidão para desempenho de atividade da
mesma natureza e porte do objeto da licitação, compatíveis em características,
quantidades e prazos, assim considerados de 50% (cinqüenta por cento) a 60%
(sessenta por cento) da execução pretendida.
q.1)

O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
• Prazo contratual, datas de início e término;
• Local da prestação dos serviços;
• Natureza da prestação dos serviços;
• Quantidades executadas;
• Caracterização do bom desempenho da licitante; e
• Outros dados característicos, que se fizerem necessários.

q.2)

Somente serão considerados válidos atestados com o timbre da entidade
expedidora e com identificação (razão social completa).

q.3)

Os atestados deverão ser datados e assinados por pessoa física identificada
pelo seu nome e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual
contato, estando as informações sujeitas a conferência pelo Pregoeiro.

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, conforme modelo Anexo IV, atestando que:
•
•
•

se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho;
inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

s)

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, assegurando que dispõe e comprometendo-se a apresentar, na
data da assinatura do contrato, a relação de aparelhamento e pessoal técnico
adequado e qualificado para a prestação dos serviços ora licitados;

t)

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, comprometendo-se a apresentar, na data da assinatura do
contrato, a Licença/Alvará de Funcionamento do Estabelecimento, em nome da
licitante, emitida pelo órgão competente da Vigilância Sanitária do Estado ou do
Município, conforme Portaria nº 9 de 16/11/2000, habilitando a empresa a exercer a
atividade de prestação de serviços em Controle de Vetores e Pragas Urbanas, dentro
de sua validade e como condição de contratação;
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u)

Carta de compromisso elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, afirmando a disposição da licitante em contratar, nos limites
estabelecidos nos Decretos n° 55.125 de 07/12/2009 e n° 55.126 07/12/2009,
alterado pelo Decreto n° 56.290 de 15/10/2010, e conforme a Resolução Conjunta
SGP/SAP/SERT 001, de 17/11/2011, os beneficiários do Programa de Inserção de
Jovens Egressos e Jovens em Cumprimento de Medida Socioeducativa no Mercado de
Trabalho e os beneficiários do Programa de Inserção de Egressos do Sistema
Penitenciário no Mercado de Trabalho – Pró-Egresso, de acordo com o modelo que
constitui Anexo V deste edital.

10.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.1.

Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas para a habilitação, o Pregoeiro
diligenciará junto ao CAUFESP, somente quanto à licitante vencedora da licitação.

10.2.

A licitante deverá enviar via fac-símile, para o número (11) 3797-1817/1804 ou por e-mail,
no endereço supri@fosp.saude.sp.gov.br, ou ainda pelo chat do sistema BEC, os documentos
solicitados nas alíneas “m” a “u” do subitem 9.1, acompanhados das certidões e/ou
comprovações constantes do CAUFESP consideradas inválidas ou vencidas, quando estas
forem solicitadas pelo Pregoeiro.

10.3

No caso da prestação de serviços ser realizada por filial, todos os documentos relativos à
Habilitação deverão ser da filial, ou seja, o número de inscrição no CNPJ da empresa deverá
ser o mesmo da documentação apresentada para Habilitação, da Proposta Comercial e da
Nota Fiscal de cobrança, servindo como base para emissão da Nota de Empenho.
10.3.1

Na hipótese de divergência entre o CNPJ constante da Nota de Empenho e do
documento de cobrança, deverá a matriz apresentar Declaração (juntamente com
este último documento), justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, se
responsabilizando pela regularidade fiscal do estabelecimento comercial (filial)
emitente do documento de cobrança.

10.4

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a FOSP aceitará
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.

10.5

No caso em que for necessário o envio de documentos via fac-símile ou por e-mail pela
empresa, não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitações de documentos, em
substituição à documentação requerida no item 9 deste Edital.

11.

DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO

11.1.

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.

11.2.

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
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11.3.

Serão desclassificadas as propostas:
a)

cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital e seus
Anexos;

b)

que apresentem valor baseado exclusivamente em propostas das demais licitantes;

c)

que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos, capazes de
dificultar o julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão;

d)

que por ação da licitante, contenham elementos que permitam a identificação da
empresa participante.

11.4.

A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.

11.5.

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

11.6.

Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, será
acrescido ao valor total proposto o percentual de 15% (quinze por cento) a título de
contribuição previdenciária, que constitui obrigação da Administração contratante (art. 22,
inc. IV, Lei Federal nº 8.212, de 24/06/1991, com a redação introduzida pela Lei Federal nº
9.876, de 26/11/1999, c/c o art. 15, inc. I, Lei Federal nº 8.212/91).

11.6

As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como corretos os valores unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.

11.7.

O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

11.8.

Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas
classificadas e das desclassificadas.

11.9.

Será iniciada a etapa de lances, para a qual serão convidadas a participar todas as licitantes
detentoras de propostas classificadas.

11.10. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, em
campo próprio disponibilizado no sistema para tanto.
11.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 100,00 (cem reais), que
incidirá no valor total mensal, sendo aplicável inclusive em relação ao primeiro,
prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do
mesmo valor.
11.12. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos, inicialmente, podendo ser
prorrogada automaticamente pelo sistema por mais 03 (três) minutos, visando à
continuidade da disputa, quando houver lance ofertado nos últimos 03 (três) minutos do
período regulamentar ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática, até que não
sejam registrados quaisquer lances.
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11.13 No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
a)

dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e
respectivos valores;

b)

do tempo restante para o encerramento da etapa, bem como do tempo de
prorrogação desse encerramento.

11.14 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante que
descumprir sua proposta às penalidades previstas neste Edital.
11.15 A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no
subitem 11.12.
11.16 Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a
classificação final, em ordem crescente de valores.
11.16.1

Para essa classificação, será considerado o último preço ofertado.

11.17. Com base na classificação a que alude o subitem 11.16. deste item, será assegurada às
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas preferência à
contratação, observadas as seguintes regras:
11.17.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 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 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
11.17.2. A convocação recairá sobre a licitante vencedora do sorteio, no caso de haver
propostas empatadas, nas condições do subitem 11.17.1.
11.17.3. 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, empresas de
pequeno porte ou cooperativas, cujos valores das propostas se enquadrem nas
condições indicadas no subitem 11.17.1.
11.17.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 11.16, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à
negociação do preço.
11.18 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 11.17.1 e 11.17.3, ou na falta desta, com base na classificação de
que trata o subitem 11.16, mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à
redução do preço. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores constarão
na Ata da Sessão e passarão a compor a proposta.
11.19 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo, motivadamente, a respeito.
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11.19.1

A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados mediante
pesquisa realizada pelo órgão licitante, que deverá estar juntada aos autos por
ocasião do julgamento.

11.19.2

Para possibilitar a verificação da composição do preço total final ofertado pela
licitante, deverá ser apresentada nova planilha orçamentária, nos moldes do
Anexo II, em consonância com o último lance ou com o valor negociado.

11.19.3

Em caso de ser necessário efetuar “arredondamento de valor”, este deverá ser
efetuado para resultar em um valor total igual ou inferior ao ofertado na sessão
do Pregão.

11.19.4

O tempo para apresentação da planilha a que se refere este subitem, será
determinado pelo Pregoeiro.

11.19.5

No tocante aos preços, a planilha será verificada quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os menores preços. As
correções serão consideradas para apuração do valor total da proposta.

11.20 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da
habilitação, observando as seguintes diretrizes:
11.20.1

Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, existentes do
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item 9 deste edital.

11.20.2

Verificação no site de SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (www.sancoes.sp.gov.br), para
comprovar a inexistência de penalidade aplicada ao licitante.

11.20.3

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação constantes do CAUFESP poderão ser saneadas durante sessão pública de
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante:
a)

substituição e/ou apresentação de novos documentos, desde que a empresa
vencedora os envie por meio do fac-símile, pelo número (11) 3797-1817, ou
por e-mail: supri@fosp.saude.sp.gov.br, no prazo máximo de 40 (quarenta)
minutos, contados do início da etapa de habilitação.

b)

verificação certificada pelo pregoeiro, por meio eletrônico hábil de
informações (internet).

11.21 Os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico serão anexados aos autos, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
11.22 A FOSP não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis
de informações (internet, e-mail, etc), ou para a transmissão de cópias de documentos (facsímile), no momento da verificação a que se refere o subitem 11.20.
11.23 Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade e/ou não sendo supridas ou saneadas as
eventuais omissões ou falhas, na forma prevista neste subitem, a licitante será inabilitada,
mediante decisão motivada.
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11.24 Os originais, cópias simples acompanhadas do original para autenticação ou cópias
autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados por fax ou e-mail, deverão ser
apresentados na Gerência de Suprimentos, sito à Rua Oscar Freire nº 2396 – 7º andar,
Pinheiros, São Paulo/SP, em até 02 (dois) dias úteis, após o encerramento da sessão pública,
sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades
cabíveis. Poderão ainda, mediante apresentação de original por portador da empresa, no
endereço acima citado, serem os documentos autenticados na Gerência de Suprimentos.
11.25 Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, não será
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos
documentos indicados no subitem 9.1, alíneas “g” a “l” do item 9 deste Edital, ainda que os
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
11.26 Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.27 Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que
poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora, colocando o cursor e
clicando sobre o nome dela, o que fará aparecer a página disponível para tanto. Deverá,
ainda, informar, quando for o caso, o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro
meio eletrônico.
11.28 A licitante habilitada nas condições do subitem 11.25, deverá comprovar sua regularidade
fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
11.29 A comprovação de que trata o subitem 11.28 deverá ser efetuada mediante a apresentação
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
11.30 Ocorrendo a habilitação na forma indicada do subitem 11.25, a sessão pública será suspensa
pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11.29, para que a licitante
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens 11.28 e 11.29.
11.31 Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação
ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 11.28 e 11.29, ou sobre a prorrogação
de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no mesmo subitem 11.29.
11.32 Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou
não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 11.28 a 11.30, o
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 11.16, examinará a
oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
12.

DOS RECURSOS

12.1.

Divulgado o vencedor ou, se for o caso, sanada a irregularidade fiscal nos moldes dos
subitens 11.28 a 11.31, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem lançada
no sistema, que poderão manifestar imediata e motivadamente a sua intenção em interpor
recurso, com explanação da síntese de suas razões, exclusivamente por meio eletrônico, em
campo próprio disponibilizado no sistema para tanto.
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12.1.1.

O tempo para apresentação da manifestação a que se refere este subitem será
determinado pelo Pregoeiro.

12.2.

Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará
aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo
de 03 (três) dias corridos após o encerramento da sessão pública.

12.3.

As demais licitantes ficarão desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.

12.4.

As razões de recurso e as contra-razões serão oferecidas, por meio eletrônico, no sítio
www.bec.sp.gov.br, opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças
antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Gerência de Suprimentos,
sito à Rua Oscar Freire n° 2396 – 7° andar, São Paulo/SP, observados os prazos estabelecidos
no subitem 12.2.

12.5.

A ausência de interposição imediata e motivada da licitante importará a extinção do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora na
mesma sessão e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.

12.6.

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente, para decisão.

12.7.

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.

12.8.

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

12.9.

A adjudicação será feita pelo MENOR VALOR TOTAL MENSAL.

13.

DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

13.1.

À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública,
arcando com os ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema.

13.2.

A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

13.3.

a)

fora da etapa de lances: a sua suspensão e a sua retomada, desde o ponto em que foi
interrompida, sem prejuízo dos atos realizados até então. Quando 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 de duração inicial estabelecido no Edital.

A desconexão do sistema eletrônico de qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida
da sessão pública ou do certame.
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14.
14.1.

DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES
Prazo para apresentação da planilha de composição de preços: deverá ser apresentada
nova proposta, em consonância com o valor final ofertado pela licitante vencedora, ou seja,
conforme o último lance ou o valor negociado, no 1º dia útil subseqüente à data da sessão
pública do Pregão.
14.1.1.

Todos os valores deverão ser indicados com 02 (duas) casas decimais,
desprezando-se as frações remanescentes.

14.1.2.

Em caso de ser necessário efetuar “arredondamento de valor”, este deverá
ser efetuado para resultar em um valor total igual ou inferior ao ofertado na
sessão do Pregão.

14.1.3.

Se a licitante vencedora não apresentar a planilha de composição de preços
no prazo constante do item 14.1., a FOSP distribuirá o percentual de redução
equitativamente entre os preços unitários inicialmente propostos, para fins de
contratação.

14.2.

Prazo para assinatura do contrato: 02 (dois) dias úteis, a contar da data de convocação;

14.3.

Prazo para início da execução dos serviços: 02 (dois) dias úteis, contados da data de
assinatura do contrato.

15.

DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1.

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação

16.

DA CONTRATAÇÃO

16.1.

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de termo
de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.
16.1.1

Constitui condição para a formalização do contrato a inexistência de registros
em nome da Contratada no CADIN Estadual – Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, o qual será
obrigatoriamente consultado, por ocasião da assinatura do Contrato.

16.1.2.

Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da adjudicatária perante o INSS, o FGTS, a Fazenda Nacional e Justiça
Trabalhista, estiverem com os prazos de validade vencidos, a FOSP verificará
a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

16.1.3.

Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar
a situação de regularidade de que trata o subitem 16.1.2., mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência,
sob pena de a contratação não se realizar.
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16.2.

A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação,
comparecer à Gerência de Suprimentos, à Rua Oscar Freire nº 2396 – 7º andar – Pinheiros –
São Paulo, para assinatura do Contrato.

16.3.

Quando a adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou na hipótese de
invalidação do ato de habilitação ou, ainda, quando convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 16.1, ou se
recusar a retirar e/ou assinar o Contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas,
para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

16.4.

16.3.1.

A divulgação do aviso desta nova sessão ocorrerá por publicação no Diário Oficial
do Estado de São Paulo – DOE e veiculação na Internet.

16.3.2.

Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos
subitens 11.16 a 11.30 deste ato convocatório.

No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária deverá:
a)

Comprovar poderes para o signatário assinar contratos, mediante contrato social,
ata de eleição da última diretoria ou procuração registrada em cartório;

b)

Indicar o 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;

c)

Apresentar a Licença/Alvará de Funcionamento do Estabelecimento, em nome da
licitante, emitida pelo órgão competente da Vigilância Sanitária do Estado ou do
Município, conforme Portaria nº 9 de 16/11/2000, habilitando a empresa a exercer
a atividade de prestação de serviços em Controle de Vetores e Pragas Urbanas,
com validade na data da apresentação;

d)

Apresentar a relação de aparelhamento e de pessoal técnico da empresa, onde
estejam indicados o nome e a qualificação profissional de cada funcionário que
estará envolvido nos serviços de DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA
D’ÁGUA), quer seja na execução direta dos serviços, quer seja na supervisão.

e)

Apresentar a indicação do profissional responsável técnico, devidamente inscrito
em Conselho de Classe.

16.5.

O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.

16.6.

O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual e sucessivo
período, a critério da FOSP, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições
permitidos pela legislação vigente.

16.7.

A contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o
faça mediante documento escrito, recepcionado pela FOSP em até 90 (noventa) dias antes
do vencimento do contrato.
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17.8.

A prorrogação de prazo de vigência será formalizada mediante celebração de termo de
aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

16.9.

A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da FOSP não gerará à
contratada direito a qualquer espécie de indenização.

16.10.

Não obstante o prazo estipulado no item 16.5., a vigência contratual nos exercícios
subseqüentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva,
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de
cada exercício, para atender as respectivas despesas.

16.11.

Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada item anterior, a
contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

17.

DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1.

O objeto desta licitação deverá ser executado na sede da FOSP, sito à Rua Oscar Freire nº
2396 – Pinheiros – São Paulo/SP e em obediência às especificações técnicas constantes do
Projeto Básico – Anexo I.

17.2.

Os serviços executados serão objeto de medição mensal, no primeiro dia útil subseqüente
ao da prestação.

17.3.

A medição será realizada com observância das condições estabelecidas em Contrato, cuja
minuta constitui Anexo VI do presente Edital.

18.

DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS

18.1

Os pagamentos serão efetuados conforme indicado na Cláusula Oitava da Minuta de
Contrato – Anexo VI.

18.2

As empresas cuja atividade esteja sujeita às normas da Portaria CAT nº 162/2008 e suas
alterações posteriores, deverão, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
nos moldes constantes dessa referida Portaria.

18.3.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à(s) contratada(s)
para as devidas correções. Nesse caso, a Contratada deverá reapresentar a Nota
Fiscal/Fatura devidamente corrigida, constando novo prazo de vencimento.

18.4.

Constitui condição para a realização dos pagamentos:
18.4.1

A inexistência de registros em nome da Contratada no CADIN Estadual –
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais, o qual será consultado antes de cada pagamento.

18.4.2

A verificação das certidões de regularidade de débito da Contratada perante o
INSS, o FGTS, a Fazenda Nacional e Justiça Trabalhista, as quais deverão estar
atualizadas.

18.4.3

Caso as certidões acima elencadas estejam com sua validade vencida e/ou
exista pendência no Cadin Estadual, fica assegurado à Contratante o direito de
reter o pagamento até a regularização da documentação.
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18.5.

O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Contratada no Banco do Brasil.

18.6.

Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos
termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso
verificado.

18.7.

Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação
vigente, em especial o Decreto Estadual nº 48.326/03, de 12.12.03 e as disposições da
Resolução CC nº 79, de 12.12.2003. alterada pela Resolução CC nº 24, de 16.06.2009:
IPC
R = Po . [ ( ---------- ) - 1]
IPCo
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;
Mês de referência dos preços: Outubro/2014.

19.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

19.1.

A licitante que não mantiver a proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, será punida com o impedimento de licitar e contratar com a Administração
Direta e Indireta do Estado de São Paulo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais sanções previstas na legislação.

19.2.

Pelo descumprimento das demais obrigações, serão aplicadas ao inadimplente, segundo a
extensão da falta, garantida a prévia defesa, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da
Lei Federal nº 8.666/93, assim como nos artigos 79, 80 e 81 da Lei Estadual nº 6.544/89,
combinados com a Resolução SS-26/90.

19.3.

Independentemente das sanções retro, a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas e danos causados à FOSP e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com
a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação feita no mercado, na
hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e
prazos fixados em sua proposta.

20.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.

Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente Edital e seus Anexos, sendo
admitidos os formulados somente por meio do sistema eletrônico.
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20.1.1.

Não sendo solicitados esclarecimentos e/ou informações no prazo estipulado
neste item, presumir-se-á que os elementos constantes no presente Edital e suas
partes integrantes são suficientemente claros e precisos para a participação dos
interessados neste Pregão.

20.1.2.

Não serão admitidas solicitações de esclarecimentos, providências e/ou
impugnações do Edital por intermédio de fac-símile, via e-mail ou através de
correspondência entregue à FOSP.

20.1.3.

A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos, deverão ser
formulados em campo próprio do sistema, encontrados na opção EDITAL, sendo
respondidos pela autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01
(um) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública.

20.1.4.

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

20.2.

É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido
providenciada no ato da sessão pública.

20.3.

A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer
indenização.

20.4.

As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.5.

O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para o Pregoeiro até a etapa de
negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação.

20.6.

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7.

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

20.8.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

20.9.

O resultado do presente certame será divulgado no DOE e nos endereços eletrônicos
www.bec.sp.gov.br e www.pregao.sp.gov.br

20.10. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados nos
sítios www.bec.sp.gov.br e www.pregao.sp.gov.br
20.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões
relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações Eletrônicas – DCC.
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20.12 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, em
uma das suas Varas da Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja.

São Paulo, 09 de outubro de 2014.

SILVIA HELENA SOUZA DIAS
Diretora Administrativa e Financeira
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO
DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA)

1.

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Contratação de Empresa Especializada para realização de Serviços de Desinsetização,
Desratização, Descupinização, Controle de Pragas e Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água,
visando cumprimento das boas práticas operacionais e obtenção de medidas de controle
interno e externo de pragas, qualidade da água consumida, nas dependências da Fundação
Oncocentro de São Paulo- FOSP e adoção de medidas de manipulação de produtos no meio
ambiente, com disponibilização de mão-de-obra especializada integral e contínua, produtos,
materiais, equipamentos e E.P.I.s, nos locais determinados na relação de endereços constantes
neste memorial.

2.

JUSTIFICATIVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Faz-se necessário a contratação de uma empresa especializada com o objetivo de executar
rotineiramente serviços de desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e
Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água, buscando manter os ambientes de trabalho em estado
de salubridade para segurança dos profissionais, dos usuários em geral, conservação dos bens
patrimoniais, cumprindo as legislações vigentes, visando minimizar os riscos à saúde.

3.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:
Os serviços de desinsetização, desratização, descupinização e controle de pragas são os
processos de controle do número de insetos, roedores, pragas, animais peçonhentos,
utilizando-se de aplicações de produtos específicos, registrados e/ou notificados na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e uso de armadilhas, cumprindo cronograma anual e aplicações
com periodicidade trimestral em todas as dependências da Fundação Oncocentro de São Paulo
- FOSP, compreendendo o Prédio Principal, Prédio Anexo e Sala Externa para Resíduos, com
suas salas; corredores; escadas; rampas; forros; sanitários; caixas de esgoto; bueiros;
tubulações; áreas de estocagem, preparo de alimentos e áreas externas. A Limpeza e
Desinfecção de Caixas D’água é o processo de higienização utilizando produtos e métodos à
manutenção da qualidade da água consumida e consequentemente a preservação da saúde
com a prevenção de infecções de acordo com a portaria 518/GM de 25 de março de 2004.

4.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGAS:
Com o intuito de esclarecer as necessidades dos diferentes setores pertencentes à Fundação
Oncocentro de São Paulo - FOSP, com referência ao objeto da presente Licitação, seguem
relacionadas algumas considerações, em relação ao serviço de desinsetização, desratização,
descupinização e controle de pragas:
4.1.

Apresentar plano de execução dos serviços de desinsetização, desratização,
descupinização e controle de pragas;

4.2.

Os procedimentos devem ser realizados em todas as áreas trimestralmente, através de
cronograma anual, que deverá ser elaborado pela CONTRATADA e entregue à Gerencia
de Serviços de Apoio da CONTRATANTE no decorrer do primeiro mês de contrato.
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4.3.

Emitir certificados de execução dos serviços no mês de referência, constando:
4.3.1. Razão social da contratada, com identificação do número do alvará de
funcionamento, expedito pelo Órgão Competente, de acordo com as normas
técnicas aprovadas pelo Decreto nº 6.712 de 26/08/1970, fazendo uso do artigo
25, referente aos materiais e aplicações de produtos químicos e formulados para
fins de desinsetização, desratização e descupinização, deverá acatar
integralmente o disposto na Portaria Nº 9 de 16 de novembro de 2000 (Norma
Técnica para Empresa Prestadora de Serviço em Controle de Vetores e Pragas
Urbanas);
4.3.2. Produtos utilizados e sua composição química, com registro no Ministério da
Saúde;
4.3.3. Composição qualitativa e quantitativa empregada;
4.3.4. Precauções, antídoto e prazo de validade;
4.3.5. Telefone Centro de Referência em casos de intoxicação.
4.3.6. Carimbo e assinatura do responsável técnico com o respectivo número no
registro no Conselho da Categoria.

4.4.

Providenciar relatório com a descrição de todas as áreas/unidades onde foram efetuados
os serviços, no período que se refere o certificado de execução.

4.5

Controle de Incidência: cabe a CONTRATADA o controle efetivo e restritivo de
incidências de roedores e insetos, mantendo-se em patamares mínimos, devendo
aumentar a freqüência de aplicação quando se fizer necessário, em conjunto com o
responsável designado pela Contratante.
4.5.1. A CONTRATADA deverá designar responsável a ser contatado para atender as
necessidades exigidas no controle de incidências, não sendo obrigatório a sua
permanência em período integral nas dependências da Fundação Oncocentro de
São Paulo - FOSP, mas obriga-se a permanecer o tempo necessário ao
mapeamento das espécies e nos horários pertinentes, conforme hábitos e
habitat.

4.6.

Controle de Qualidade: deverá ser emitido mensalmente para o responsável da
CONTRATANTE designado, da Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP, o relatório
mensal de todas as atividades desenvolvidas, tipo de produtos utilizados, controle das
áreas infestadas, relatório de inspeção dos serviços executados e das queixas dos
clientes e as medidas corretivas adotadas. Para controle deverá constar também o
mapeamento das populações, espécies, metodologia de controle, produtos
diferenciados a serem utilizados, bem como informar sugestões de medidas a serem
adotadas no auxílio de controle por parte da Gerência de Serviços de Apoio (reparos em
pisos, fechamentos de buracos, etc..), com devidas localizações.
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4.7.

Técnicas de Aplicação:
4.7.1. Desinsetização: aplicar inseticidas inodoro, atrativos à base de gel, com base
residual pela ação de ar, líquido ou sólido, em rodapés, pisos, ralos, frestas,
bancadas, gabinetes, painéis, prateleiras e etc. Excepcionalmente as aplicações de
inseticidas com odor serão executadas nas áreas externas, como de caixa de
esgotos com acompanhamento dos responsáveis pela área incidente. Nas áreas
de internação, nutrição, administrativas , deverão ser usados produtos a base de
Gel inseticida. O controle dos insetos consiste, além da desinsetização
convencional acima descrito, em localizar e eliminar possíveis criadouros bem
como ninhos de mosquitos, formigas, cupins, baratas, abelhas, marimbondos e
outros, além de capturar larvas, mosquitos e amostras de espécies p/
identificação. Colaborar c/ a Prefeitura Municipal de São Paulo no combate à
Dengue, cuja vistoria ocorre mensalmente nesta unidade.
4.7.2. Desratização: Empregar raticidas em forma de isca parafinada ou em grânulo,
com atrativo, e ou colocação de armadilhas em local de foco, com freqüência
trimestral, e acompanhamento de vistoria e inspeção da Contratada.
4.7.3. Descupinização: aplicar produtos específicos para o tratamento de cupins de
madeira, segundo os processos de imersão, pincelamento, aspersão
(pulverização) e injeção. Para os cupins de madeira, a aplicação será de acordo
com as necessidades para eliminação da infestação (desde que se localize
alguma). No caso de cupim subterrâneo ou de solo, seguir os tratamentos
pertinentes, sendo que os produtos utilizados para essa finalidade são inseticidas
piretróides e organofosforados ou fipronil, os quais tem demonstrado eficiência
no controle de cupins subterrâneos. Para este serviço a periodicidade preventiva
será Anual, devendo ser realizada a barreira química já no início do contrato.
4.7.4. Combate à pulgas: Aplicar Bifentrina ou Piretrina ou Piretróides, para eliminar
pulgas e seus ovos. A periodicidade será Trimestral.

5.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Manter equipe para atendimento e execução de cronograma de acordo com as aplicações
trimestrais e eventuais necessidades de reforço. Manter a equipe de atendimento com EPI's e
devidamente uniformizadas e identificadas através de crachás.
5.1.

O responsável técnico pelo acompanhamento dos serviços, deverá ser um profissional
químico, biólogo, farmacêutico, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, engenheiro
florestal, médico veterinário e outros profissionais que possuam nas suas atribuições do
Conselho de Classe respectiva, competência para exercer tal função, devidamente
registrado no conselho específico da categoria. Este profissional, deverá responder pela
aquisição, utilização e controle dos produtos desinfestantes domissanitários utilizados,
bem como a devolução dos recipientes dos produtos aos seus fabricantes, enviando
cópia dos recibos à Contratada, aos cuidados do Srº Ilton Batista de Souza, Presidente
da Comissão do P.G.R.S.S. (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Serviços de
Saúde) ou a quem venha substituí-lo, deverá também recolher respectiva ART, enviando
cópia da mesma a Gerência de Serviços de Apoio.

5.2.

Dimensionar o quadro de funcionários para estas atividades em toda a Fundação
Oncocentro de São Paulo - FOSP.

Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

21

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

6.

5.3.

Disponibilizar ao responsável direto pelo acompanhamento e execução dos serviços,
equipamento que permita comunicação ágil e rápida por parte do designado pela
CONTRATANTE, sugerindo para tal, sistemas tipo rádio chamada, bip ou similares do
mercado.

5.4.

Fornecer a CONTRATANTE a relação nominal de todos os equipamentos de proteção
individual a serem utilizados na realização dos serviços.

5.5.

Fornecer a CONTRATANTE a relação nominal de todos os produtos com os respectivos
registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), publicação em Diário
Oficial e ficha técnica de segurança dos produtos.

5.6.

Fornecer a CONTRATANTE, antecipadamente, a relação de todos os materiais de
consumo, produtos químicos, rotineiros e eventuais, equipamentos a serem usados nos
serviços, que deve estar acompanhado de toda a documentação que possibilite
identificar a qualidade dos produtos oferecidos.

5.7.

Qualquer alteração com relação à mudança de produtos, deverá ser comunicado a
CONTRATANTE com 30 dias de antecedência.

5.8.

Fazer o atendimento nos casos de chamados dos clientes ou inspeção com minucioso
diagnóstico da situação através de relatórios.

5.9.

Fornecer rotina escrita de descarte das embalagens dos produtos utilizados até o
destino final, conforme Legislação Federal Nº 9.974 de 06 de junho de 2000 e Decreto
Nº 4.074 de 08 de janeiro de 2002. Uma cópia desta rotina deverá ser entregue ao Srº
Ilton Batista de Souza, Presidente da Comissão do P.G.R.S.S. (Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde).

5.10.

É vedada à CONTRATADA, em qualquer hipótese, vir a testar produtos ou colocá-los em
uso sem a avaliação e autorização dos responsáveis técnicos da CONTRATANTE.

5.11.

Dias e Horários de Execução: os serviços serão executados de segunda à sexta-feira, no
horário entre 08:00 e 16:00 horas;

5.12.

Periodicidade das aplicações: todas as áreas deverão receber aplicações dos produtos
com periodicidade trimestral, conforme consta no quadro do descritivo das áreas
(Anexo I e II), parte integrante do presente Projeto Básico.

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS CONTEMPLADAS:

1º PAVIMENTO – TÉRREO
Área Crítica operacinal: 8,10 m²
Locais:
- Sanitários masculino e feminino
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Áreas não críticas: Total: 343,71 m²
Locais:
• Hall de entrada;
• Saguão da entrada;
• Hall entrada do Anfiteatro;
• Corredor de acesso ao Anfiteatro;
• Sanitários masculino, feminino e para deficientes do Anfiteatro;
• Escadas de acesso ao Anfiteatro;
• Anfiteatro piso frio;
• Sala guarda de água;
• Escadas com piso preto de acesso do Térreo para o 1º andar;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do Térreo para o 2º pavimento – 1º andar
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Sala Arquivo lâminas de Exames;
• Rampas de acesso.
Áreas Administrativas: Total 137,06 m²
Locais:
• Anfiteatro piso acarpetado.
Áreas Externas – Área Verde: Total 01 ha
Locais:
• Área externa lateral.
Áreas Externas Passeios e Arruamentos: Total: 817,88 m²
Locais:
• Estacionamento em frente ao Prédio da FOSP;
• Escada lateral (acesso ao estacionamento ao Lado do Hospital Itaci);
• Escada Saída Emergência Anfiteatro;
• Corredor Cabine Primária/Grupo Gerador;
• Calçada frontal (entrada do Prédio da FOSP).
Área Administrativa – Cabine Primária: Total: 11,84 m²
Área Administrativa – Grupo Gerador: Total: 10,50 m²
Área Administrativa – Porão: Total: 49,50 m²
Área Administrativa – Casa de Bombas: Total: 40,95 m²
ELEVADORES:
Áreas não críticas: Total: 3,42 m²
Locais:
• Elevador Social – Thyssenkrupp;
• Elevador Serviço – Atlas Schindler.
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2º PAVIMENTO – 1º andar:
Área crítica operacional: Total: 76,16 m²
Locais:
• Sanitário masculino, feminino e para deficientes;
• Laboratório de Próteses;
• Salas de Expurgo (nº 1, 2 e 3);
• Sala Autoclave.
Área Semi-crítica operacional: Total: 67,21 m²
Locais:
• Consultórios de Odontologia;
• Consultório Psicologia e Medicina do Trabalho;
• Recepão/sala de espera;
• Sala RX;
• Sala café pacientes;
Área Semi-crítica de Circulação: Total: 13,58 m²
Locais:
• Corredor interno (acesso consultórios e sanitários).
Áreas não críticas: Total: 157,25 m²
Locais:
• Copa Funcionários;
• Copa Terceirizados;
• Vestiário;
• Corredor de acesso às Copas;
• Corredor acesso ao Lab. Prótese;
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Escadas de acesso ao 3º pavimento (2º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 2º para o 3º pavimento – 2º andar
• Escadas acesso ao 3º pavimento (2º andar) Prédio Anexo;
Áreas Administrativas - Almoxarifados: Total: 77,64 m²
Locais:
• Almoxarifado;
• Salas para armazenamento de Processos;
• Almoxarifado da Limpadora.
Áreas Externas – Pisos adjacentes/contíguos (piso frio): Total: 48,55 m²
Locais:
• Área descoberta ao lado Lab. Prótese;
• Área descoberta ao lado das Copas.
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3º PAVIMENTO – 2º andar
Área crítica Operacional: Total: 127,68 m²
Locais:
• Laboratório de Imuno.
• Sanitários masculino, feminino e para deficientes;
Área crítica de Circulação: Total: 63,53 m²
Locais:
• Recepção de Exames
Área Semi-crítica Operacional: Total: 80,13 m²
Locais:
• Consultórios de Odontologia;
• Recepão/sala de espera;
• Sanitários masculino, feminino e para deficientes;
Área não crítica: Total: 62,84 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Corredor de acesso à Digitação;
• Escadas de acesso ao 4º pavimento (3º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 3º para o 4º pavimento – 3º andar
• Escadas acesso ao 4º pavimento (2º andar) Prédio Anexo;
• Sanitários masculino, feminino para funcionários;
Áreas Administrativas: Total: 40,38 m²
Locais:
• Digitação
Áreas Administrativas - Almoxarifados: Total: 8,22 m²
Locais:
• Almoxarifado Álcool e Xilol
4º PAVIMENTO – 3º andar
Área crítica Operacional: Total: 121,08 m²
Locais:
• Sala da Macroscopia;
• Laboratório de Patologia/Citologia;
• Balcão de lâminas;
• Sala da Parafina;
Área crítica de Circulação: Total: 8,82 m²
Locais:
• Vestiário
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Área Semi-crítica Operacional: Total: 132,08 m²
Locais:
• Sala dos Citotécnicos;
• Sanitários masculino, feminino e para deficientes;
• Sala dos Patologistas;
Área não crítica: Total: 89,61 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Corredor de acesso ao Prédio Anexo;
• Corredor do Toldo;
• Escadas de acesso ao 5º pavimento (4º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 4º para o 5º pavimento – 4º andar
• Escadas acesso ao Terraço do Prédio Anexo.
Áreas Administrativas: Total: 23,83 m²
Locais:
• Sala de Arquivo de Exames.
Áreas Externas – Pisos adjacent/contíguos (pisos frios): Total: 202,55 m²
Locais:
• Terraço do Prédio Anexo;
• Área descoberta ao lado da Sala de Arquivo de Exames.
Área externa TOLDOS :Total: 10,02 m2
Localização: Corredor de passagem do 3º andar do Prédio Principal para o Prédio Anexo

5º PAVIMENTO – 4º andar
Área não crítica: Total: 77,35 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Escadas de acesso ao 6º pavimento (5º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 5º para o 6º pavimento – 5º andar;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 401;
• Corredor de acesso à Sala nº 402;
• Sanitário para Deficiente;
• Copa da Sala nº 402;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 402
Áreas Administrativas: Total: 142,98 m²
Locais:
• Sala nº 401 – Informática;
• Sala nº 402 – Treinamento;
Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

26

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

6º PAVIMENTO – 5º andar
Área não crítica: Total: 68,13 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Escadas de acesso ao 7º pavimento (6º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 6º para o 7º pavimento – 6º andar;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 501;
• Corredor de acesso à Sala nº 502;
• Sanitário para Deficiente;
• Copa da Sala nº 502;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 502.
Áreas Administrativas: Total: 146,36 m²
Locais:
• Sala nº 501 – Patrimônio;
• Sala nº 502 – Equipe Técnica;
7º PAVIMENTO – 6º andar
Área não crítica: Total: 74,03 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Escadas de acesso ao 8º pavimento (7º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 7º para o 8º pavimento – 7º andar;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 601;
• Corredor de acesso à Sala nº 602;
• Sanitário para Deficiente;
• Copa da Sala nº 602;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 602.
Áreas Administrativas: Total: 137,00 m²
Locais:
• Sala nº 601 – Registro Hospitalar do Câncer;
• Sala nº 602 – Dir. dos Laboratórios/Reabilitação;
8º PAVIMENTO – 7º andar
Área não crítica: Total: 66,97 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Escadas de acesso ao 9º pavimento (8º andar) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 8º para o 9º pavimento – 8º andar;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 701;
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Corredor de acesso à Sala nº 702;
Sanitário para Deficiente;
Copa da Sala nº 702;
Sanitários masculino/feminino da Sala nº 702.

Áreas Administrativas: Total: 139,53 m²
Locais:
• Sala nº 701 – Gerência de Serviços de Apoio/Recursos Humanos;
• Sala nº 702 – Diretoria Financeira/Suprimentos;
9º PAVIMENTO – 8º andar
Área não crítica: Total: 82,02 m²
Locais:
• Hall do Elevador Social (Thyssenkrupp);
• Escadas de acesso ao 10º pavimento (Terraço) piso preto;
• Antecâmara saída de Emergência;
• Câmara saída de Emergência;
• Escadas saída de Emergência do 9º para o 10º pavimento – Terraço;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 801;
• Corredor de acesso à Sala nº 802;
• Sala guarda materiais;
• Sanitário para Deficiente;
• Copa da Sala nº 802;
• Sanitários masculino/feminino da Sala nº 802.
Áreas Administrativas: Total: 135,21 m²
Locais:
• Sala nº 801 – Diretoria Administrativa e Financeira/Jurídico/DTC;
• Sala nº 802 – Presidência;
10º PAVIMENTO – Terraço
Área não crítica: Total: 59,19 m²
Locais:
• Saguão acesso Casa máquina elevador Thyssenkrupp;
• Câmara saída de Emergência;
• Sala máquina elevador Thyssenkrupp;
• Sala de máquina elevador Atlas Schindler.
Áreas Externas – Pisos adjacentes/contíguos: Total: 137,28 m²
Locais:
• Área descoberta – Terraço do Prédio Principal

7.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA:
Os serviços contemplam a lavagem e a desinfecção dos reservatórios de água na Fundação
Oncocentro de São Paulo - FOSP, incluindo o fornecimento dos produtos, utensílios, máquinas e
equipamentos, bem como mão-de-obra qualificada e material de consumo adequado.
Procedimentos para a limpeza e desinfecção das caixas d’água.
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7.1.

Deverão ser utilizadas as técnicas adequadas na higienização e desinfecção de todas as
caixas d’água da Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP, (conforme recomendação
da ANVISA). Os produtos devem ser reduzidos riscos de contaminação da água, e a
metodologia dos trabalhos deverá seguir as técnicas desenvolvidas pela SABESP, pela
CETESB, em sua norma D3.860 e Comunicado CVS 36 de 27.06.1991.

7.2.

A limpeza de caixas d’água deverá ser alternada entre os reservatórios, sempre que
tecnicamente possível, para que não haja desabastecimento aos usuários durante a
prestação de serviços, através de cronograma em conjunto com a Gerência de Serviços
de Apoio.

7.3.

É vedado o uso de escova de aço, vassoura, sabão, qualquer tipo de detergente ou
outros produtos químicos para limpeza.

7.4.

Os funcionários designados para a tarefa deverão estar paramentados com os EPI’S
adequados e verificar todas as condições de segurança para a execução do trabalho,
especialmente adotando todas as medidas para os trabalhos locais com altura acima de
2 metros, para evitar acidentes com quedas.

7.5.

Para proceder a prestação dos serviços, devem ser atendidas as seguintes
recomendações:

7.6.

Apresentar plano de execução dos serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e
reservatórios para aprovação (3 dias que antecedem o início dos serviços).

7.7.

Deverá ser apresentada a relação dos produtos a ser utilizados após devida autorização
do Gestor da Contratante (3 dias que antecedem o início dos serviços).
A)

LIMPEZA
Retirada do excesso de poeira das tampas, escoamento dos reservatórios através
de bombeamento da água, lavagem das paredes e fundo através de
hidrojateamento com pressão adequada de acordo com a especificidade de cada
reservatório, para que não haja danos aos mesmos, ou manualmente quando for
detectado risco iminente de danificar sua estrutura, com retirada de resíduos,
lodagem e areiamento por aspiração. Deverão ser lavados e limpos, primeiramente
o reservatório inferior e depois as caixas superiores, pois caso contrário , joga-se
água suja em caixa limpa voltando a infectar as caixas. A contratante deverá
comunicar a Contratada imediatamente caso sejam detectadas possíveis
degradações ou rachaduras das paredes dos reservatórios.

B)

DESINFECÇÃO
A contratante “fazendo uso” da aplicação de hipoclorito de sódio com o objetivo
da eliminação de bactérias e microorganismos e a desinfecção do meio, deverá
estar o produto de acordo com as normas técnicas da CETESB(D3.860)
devidamente registrado no Ministério da Saúde.

C)

DESINFECÇÃO DA REDE DE CANOS:
Limpeza total da rede de canos, partindo dos encanamentos superiores até os da
saída para consumo.
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D) COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Deverá ser entregue à Gerência de Serviços de Apoio comprovante da realização
do procedimento contendo os seguintes dados:
> Nome do cliente:
> Endereço do imóvel; identificação do número do alvará de funcionamento,
expedido pelo órgão competente, de acordo com as Normas Técnicas
aprovadas pelo decreto nº 6.712 de 26.08.1970, fazendo uso do artigo 25,
referente aos materiais e aplicações e produtos químicos e formulados para
fins de limpeza e desinfecção de caixas d' água.
> Data e hora da realização do procedimento;
> Produtos utilizados, com o nome, concentração do princípio ativo e quantidade
aplicada em cada caixa d’água;
> Prazo de validade dos serviços;
> Razão social, endereço, telefone e CNPJ da contratada.
7.8.

A contratada deverá garantir prestar esclarecimentos que forem solicitados e atender
prontamente às reclamações de seus serviços, sanando-os no próprio dia da execução
dos serviços;

7.9.

Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da empresa a
terceiros;

7.10.

A contratada deverá prestar esclarecimentos que forem solicitados e sanando-as no
próprio dia da execução dos serviços;

7.11.

A contratada deverá responder por danos causados diretamente à Contratante,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

7.12.

Todos os serviços devem ser executados de forma segura, utilizando-se de proteções,
garantido a segurança e higiene pessoal e o ambiente.

A)

GARANTIA E HORÁRIOS DOS SERVIÇOS.
A contratada deverá agendar o serviço a ser executado nos locais tão logo ocorrer a
adjudicação do objeto do certame, em conformidade com a disponibilidade da
Contratante, tendo em vista o fluxo de trabalho das diferentes áreas, sem prejuízo da
rotina operacional dos locais.(através de sistema de rodízio).
Deverá ser fornecido Certificado e Garantia para a Gerência de Serviços de Apoio, que
deverá ser de no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do término da
execução dos serviços.
Ocorrendo a necessidade de interditar uma área ou parte dela, ou ainda sendo
previstos serviços que possam interferir nas atividades do local, a Contratada deverá
comunicar, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
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7.13.

Análise Bacteriológica.
A contratada deverá coletar uma amostra para saída de distribuição na presença de
responsável designado pela Contratante,antes da prestação dos serviços após o
processo de limpeza e enchimento do reservatório para consumo em até 72 (setenta e
duas ) horas após a limpeza haver sido concluída, para a realização de análises
microbiológicas-coliformes totais e coliformes termotolerantes ou E.coli e análise físicoquímicas-ph,turbidez,cor,odor,gosto,cloro residual livre fluoreto, com detecção da
presença de ferro, em conformidade com a Portaria 518/MS de 25.03.2004, em
laboratório que mantenha programa de controle de qualidade interna ou externa ou
ainda ser acreditado ou certificado por órgãos competentes a este fim. Os custos da
coleta, encaminhamento e análise da água correrão por conta da contratada.

7.14.

Prazo para coleta das amostras
Amostra prévia: coletar antes de iniciar o serviço de lavagem e desinfecção em 02
(dois) pontos pré estabelecidos pela Contratante e Contratada;
Amostra pós lavagem e desinfecção- até 72( setenta e duas) horas da realização do
serviço, coletar a amostra nos mesmos pontos da coleta que antecedeu a lavagem.O
resultado das análises, pré e pós realização do serviço, deverá ser enviado à Gerência
de Serviços de Apoio da FOSP, no prazo e 10( dez) dias, a contar da última coleta e /ou
data a ser definida pelo laboratório contratado, devendo ser informada data à
Contratante. Não estando em conformidade qualquer um dos resultados da análise, a
Contratada se obriga a repetir o procedimento sem incidência de custos adicionais.
Os serviços serão considerados concluídos e aceitos, após análise dos laudos
microbiológicos, bem como a verificação pela contratante do teor de cloro residual na
água do último enxágüe e, se todas as condições acima descritas forem obedecidas.

7.15.

Equipamentos de Proteção a serem utilizados:
7.15.1 Equipamentos de Proteção Individual(EPI)- tem por finalidade a proteção do
indivíduo durante a realização de determinadas tarefas. É composto de óculos,
luvas grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, avental impermeável
ou não, máscara, gorro descartável, capa de chuva, cintos de segurança para
janelas, vidros e outros e constitui-se em medida de segurança de fundamental
importância na manipulação de produtos químicos (praguicidas) durante a
realização dos serviços de aplicação, evitando assim a contaminação por produtos
tóxicos.
7.15.2. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) – tem por finalidade a proteção
coletiva durante a realização de determinadas tarefas. É composto de placas
sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros

8.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
8.1.
Os serviços deverão ser executados por pessoal técnico especializado na área específica
do objeto deste Projeto Básico, devidamente registrado no CONSELHO REGIONAL
competente;
8.2.

As caixas d’água serão liberadas de acordo com a programação do Serviço de
Manutenção, para que não haja paralisação dos serviços, tendo em vista evitar a
paralisação dos serviços e/ou atividades da Fosp;
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9.

8.3.

O período para execução dos serviços não poderá ultrapassar 10( dez) dias;

8.4.

Todos os laudos deverão ser emitidos conforme Portaria 51//GM de 25.03.2004 da
ANVISA, obrigatoriamente entregues à contratante;

8.5.

Dar a garantia dos serviços por 90( noventa) dias;

DESCRIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS.
9.1.
Reservatório inferior com capacidade para 60.000 litros;
9.2.

02 (dois) Reservatórios superiores com capacidades de 15.000 e 30.000;

9.3.

01 (um) Reservatório de resina com capacidade de 500 litros.

10. DO FERRAMENTAL.
A Contratada deverá possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessários à boa
execução dos serviços.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA além do fornecimento de mão-de-obra, dos produtos, materiais, e
equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de desinsetização,
desratização, descupinização e controle de pragas urbanas e lavagem e a desinfecção dos
reservatórios de água de áreas envolvidas, obriga-se a:
11.1.

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

11.2.

Selecionar e preparar tecnicamente os funcionários que irão prestar os serviços,
encaminhando os funcionários portadores de atestados com as funções profissionais
devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;

11.3.

Manter todos os funcionários devidamente uniformizados. É obrigatório a identificação
através de crachás no ato do início dos trabalhos, com fotografia recente e provendo-os dos
equipamentos de proteção individual EPI’s. Não será autorizado a permanência de
funcionários sem identificação funcional;

11.4.

A CONTRATADA deverá elaborar, por escrito todas as rotinas operacionais, agente e ação e
enviar à CONTRATANTE antecipadamente;

11.5.

Realizar treinamento admissional. As reciclagens deverão ser realizadas a cada seis meses
para os empregados que realizarão os trabalhos na FOSP, emitindo previamente à
CONTRATANTE cronograma anual, com o conteúdo programático que será acompanhado
pela CONTRATANTE. Após o término enviar relatório de conclusão, com a avaliação final e
cópia da lista de presença;

11.6.

Implantar pesquisa de opinião dos serviços junto aos clientes internos, para avaliação da
CONTRATANTE;

11.7.

Proceder atendimento imediato em casos de queixas verbais e/ou escrita dos clientes
internos;
Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

32

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

11.8.

As técnicas, assim como os produtos químicos utilizados, ficarão por conta e risco da
CONTRATADA;

11.9.

A CONTRATADA deverá efetuar exames periódicos semestrais e dar ciência à CONTRATANTE,
em seus funcionários, bem como exame de admissão e demissão por ocasião de seu
desligamento da empresa. Encaminhar previamente o PCMSO e PPRA;

11.10.

Dar exercício a seus empregados somente após treinamento técnico, com avaliação do
conteúdo programático efetuado por responsável técnico da contratante;

11.11.

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas
disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE;

11.12.

Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta institucional
inadequada;

11.13.

Identificar todos os equipamentos, materiais, e utensílios de sua propriedade; com número
de patrimônio da CONTRATADA;

11.14.

Responder ao CONTRATANTE com reposição e ou ressarcimento do prejuízo constatado
imediato pelos danos e avarias causados por seus funcionários e preposto ao patrimônio da
FOSP, decorrentes de sua culpa e dolo no exercício de suas atividades;

11.15.

Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços;

11.16.

Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações
sobre seus serviços;

11.17.

A CONTRATADA deverá apresentar manual com plano de trabalho e procedimentos para
avaliação da CONTRATANTE;

11.18.

Caberá à CONTRATADA responsabilidade por roubos, furtos, danos em equipamentos,
materiais, e desconexão em eletro-eletrônicos, e quaisquer outros prejuízos causados por
seus funcionários à CONTRATANTE, bem como a terceiros, em função deste contrato,
providenciando o imediato ressarcimento do prejuízo com comunicação imediata à
CONTRATANTE;

11.19.

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho;

11.20.

Prestar os serviços com técnicas dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo
todos os insumos inerentes à prestação de serviços.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
A CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.

Exercer a fiscalização e avaliação dos serviços por técnicos especialmente designados,
emitindo relatório sobre a qualidade dos serviços prestados mensalmente;
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12.2.

Facilitar por todos os meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhes acesso a
suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os
empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato;

12.3.

Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se fizerem,
necessários seus serviços;

12.4.

Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços;

12.5.

Disponibilizar o uso de vestiário para os funcionários da CONTRATADA.

12.6.

Disponibilizar área para instalação de registro de ponto, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA;

que

13. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente e por prepostos designados, podendo para isso:
13.1.

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inadequada a
conduta institucional;

13.2.

Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;

13.3.

Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto (inseticidas, líquidos ou gel
e raticida), material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação
de seus funcionários, usuários, pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que
não atendam as necessidades.

14. LEGISLAÇÃO:
Abaixo estão indicadas as normas e legislações que regulamentam a prestação de serviços em
controle de vetores e pragas urbanas, visando minimizar risco à saúde do usuário, do
trabalhador e danos ao meio ambiente:
• Lei Federal Nº 6360, de 23/09/1976 que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras providências;
• Lei Federal Nº 6514, de 22/12/1977 que altera o capítulo V do título II da Consolidação das
Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho;
• Lei de Crimes Ambientais Nº 9605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências;
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• Portaria Nº 3214, de 08/06/1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR do Capitulo V,
Titulo II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho
• Lei Estadual Nº 10083, de 2/09/1998 Dispõe sobre o novo Código Sanitário do Estado
• Lei Municipal Nº 13725, de 09/01/2004 – Código Sanitário do Município de São Paulo
• Decreto Estadual Nº 12342, de 27/09/1978 - Aprova o Regulamento a que se refere o artigo
22 do Decreto-Lei n.º 211, de 30 de março de 1970, que dispõe sobre normas de promoção,
preservação e recuperação da saúde no campo de competência da Secretaria de Estado da
Saúde;
• Decreto Estadual Nº 12479, de 18/10/1978 Aprova Norma Técnica Especial Relativa às
Condições de Funcionamento dos Estabelecimentos sob Responsabilidade de Médicos,
Dentistas, Farmacêuticos, Químicos e outros Titulares de Profissões afins
• Resolução RDC Nº 18/2000, de 29/02/2000 – ANVISA - Dispõe sobre Normas Gerais para
funcionamento de Empresas Especializadas na prestação de serviços de controle de vetores
e pragas urbanas.
• Resolução n.º 334, de 03/04/2003 – Ministério do Meio Ambiente – Conselho Nacional do
Meio Ambiente – dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos;
• Portaria Nº 321, de 28/07/1997 Normas Gerais para Registro de Desinfetantes
Domissanitários
• Portaria SVS/MS Nº 326, de 30/07/1997 que aprova Regulamento Técnico; "Condições
Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos"
• Portaria Nº 336, de 23/07/1999 – ANVISA - que dispõe sobre o Registro de Produtos
Saneantes Domissanitários e Afins, de Uso Domiciliar, Institucional e Profissional.
• Portaria Nº 9 do CVS, de 16/11/2000 – normatização técnica que regulamenta a prestação
de serviços em controle de vetores e pragas urbanas;
• Portaria Municipal n.º 102 de 04/11/1999 – a Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, aprova diretrizes básicas e o termo de referência para apresentação de
aprovação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, classificando-as em
grupo;
• Resolução CONAMA n.º 5, de 05/06/1993, que classifica resíduos perigosos de acordo com a
NBR 10.004, por apresentar características de toxidade, reatividade, inflamabilidade e
corrosividade;
• Decreto Federal n.º 96.044, de 18/05/1988, que aprova o regulamento de transporte
rodoviário de produtos perigosos;
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• NBR n.º 10.004 de 18/05/1988 – ABNT, classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos
potenciais ao meio ambiente;
• Resolução RDC n.º 275, de 21/10/2002 – dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Procedimentos
Operacionais
Padronizados
aplicados
aos
estabelecimentos
produtores/industrializadores de alimento e a lista de verificação de Boas Práticas de
Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
• Lei Federal Nº 9.974 de 06 de junho de 2000 e Decreto Nº 4.074 de 08 de janeiro de 2002.

15. CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS:
As classificações das áreas, abaixo indicadas, servirão para conhecimento das complexidades
existentes nos diferentes prédios, durante a realização das atividades pela contratada:
15.1.

Áreas críticas: são áreas que oferecem maior risco de transmissão de infecções, ou seja,
áreas que realizam um grande número de procedimentos invasivo e/ou que possuem
pacientes de alto risco com sistema imunológico comprometido, ou ainda aquelas áreas
que por suas especificidade devem ter a presença de microorganismos patogênicos
minimizada. Exemplos: Centro Cirúrgico e Obstétrico; Recuperação pós-anestésica;
Central de material esterilizado; Unidade de Terapia Intensiva; Unidade de isolamento;
Unidade de transplante; Unidade de hemodiálise; Pronto Socorro; Berçário; Sala de
Serviço; Laboratórios de Análises Clínicas e Anatomia Patológica; Banco de Sangue; Área
de preparo e manipulação de alimentos e dietas; Sala de preparo de Nutrição
Parenteral; Sala de preparo de Quimioterapia; Sala de exame invasivo; Farmácia de
manipulação; Velório/Necrotério e Similares.

15.2.

Áreas semi-críticas: são áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa
transmissibilidade e doenças não infecciosas, isto é, aquelas ocupadas por pacientes
que não exijam cuidados intensivos ou de isolamento. Exemplos: Unidade de
Internação; Unidade de Atendimento Ambulatorial; Sala de Espera e Recepção de
Pacientes; Centro de Radiodiagnóstico e Similares;

15.3.

Áreas não-críticas: são todas as áreas hospitalares onde não são desenvolvidas
atividades de assistência ao paciente tais como: Sala Administrativa; Biblioteca; Sala de
Conforto; Refeitório; Corredor; Almoxarifado e estocagem de materiais e Similares;

15.4.

Áreas externas: são áreas de circulação comum nas partes externas dos edifícios,
desocupadas/desobstruídas, tais como: Pátio Externo; Calçada; Estacionamento;
Guarita externa e Similares;

15.5.

Áreas de infra-estrutura: são áreas exclusivas de manutenção predial ou de circulação
restrita/controlada, tais como: Casa de Máquina de Ar-Condicionado; Cabine Primária e
Secundária; Poço de Elevador e Monta Carga; Casa de Bombas; Pavimentos Técnicos;
Prumadas; Calhas; Telhados e Similares;

16. CÓDIGOS E TERMINOLOGIAS UTILIZADOS NO DESCRITIVO DAS ÁREAS:
Abaixo encontram-se os códigos e terminologias que foram utilizados para elaboração do
ANEXO A - Descritivo das Áreas.
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16.1. Denominação das Atividades Desenvolvidas:
DENOMINAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AMBULATORIAL
ÁREA EXTERNA
ÁREA COMUM
ASSISTENCIAL
ENSINO
INFRA-ESTRUTURA
PESQUISA
16.2.

OBSERVAÇÃO - DESCRIÇÃO
Salas Administrativas, Didáticas, Almoxarifados
Consultórios, Recepção de Pacientes
Estacionamentos, Pátios, Calçadas
Escadas, Rampas, Saguões Vazios
Salas de Exames Invasivos ou Não Invasivos, Laboratórios
Salas de Aula, Anfiteatros, bibliotecas, áreas de ensino
casa de máquinas, cabine primária, oficinas, shafts, prumadas
Laboratórios de Investigação e áreas técnicas de pesquisas

Tipo de Pisos instalados nas Unidades:

Código

DENOMINAÇÃO

C
V
L
B
F
G
P
M

CERÂMICO
VINÍLICO
LAMINADO MELAMINICO
PLURIGOMA
FORRAÇÃO
ALTA RESISTÊNCIA
CIMENTADOS
MADEIRA

16.3.

OBSERVAÇÃO - DESCRIÇÃO
Pisos em placas cerâmicas
Paviflex – Mantas
Fórmica
Placas de Borracha
Carpetes
Granito, Granilite, Mármore, etc.
Pátios, Calçadas, Áreas externas
Tábuas corridas, Tacos, Carpete Madeira

Padronização das Nomenclaturas de Áreas:
NOMECLATURAS

NOMECLATURAS

ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUO
ALMOXARIFADO - ESTOCAGEM
ANFITEATRO
BANHEIRO – PACIENTE
CABINE PRIMÁRIA
CASA DE MÁQUINAS
CONSULTÓRIOS
COPA – Terceirizados
COPA DOS FUNCIONÁRIOS
CORREDOR
ELEVADOR
LABORATÓRIO
16.4.

PÁTIO EXTERNO
RX
RAMPA
SAGUÃO
SALAS ADMINISTRATIVAS
SALA DE AULA
SALA DE ESPERA (Recepção Pacientes)
SALA DE REUNIÃO
SANITÁRIO – FUNCIONÁRIOS
SANITÁRIO – PACIENTE
SANITÁRIO – PÚBLICO

Tipo de Forros instalados nas Unidades:

Código

DENOMINAÇÃO

PL
PG
MA
TE
GE
PT
CO

PLACAS LAVÁVEIS
PLACAS DE GESSO
RÉGUAS DE MADEIRA
TELHADO
GESSO
LATEX
CONCRETO

OBSERVAÇÃO - DESCRIÇÃO
Placas acrílicas removíveis e laváveis
Placas de gesso removíveis e não laváveis
Réguas de madeira pintadas ou c/ verniz
Telhas e madeiramento aparente
Rebaixamento em gesso pintado
Pintura em tinta látex
Concreto aparente

Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

37

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

17. VISITAS TÉCNICAS
A Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP, promoverá visitas técnicas à unidade onde
receberão os serviços do presente Projeto Básico e objeto desta licitação. Nas visitas técnicas
será permitido a participação de representantes legais, procuradores ou prepostos com
poderes específicos ou credenciados pelas proponentes, permitindo-se o número máximo de 2
(dois) representantes por proponente. Ao término das visitas técnicas, a Unidade estará
emitindo o atestado, sendo obrigatório apresentá-lo anexado à proposta. As Proponentes
interessadas nas visitas técnicas deverão encaminhar seus representantes, munidos de
credenciais, ao local de recepção no dia e horário previamente agendado pelo telefone: 3797
1827 ou 1828 com Srº Ilton Batista de Souza – Gerência de Serviços de Apoio.
18. DA GARANTIA
Será exigida da licitante vencedora garantia de 06 (seis) meses pelos serviços prestados para
cada uma das aplicações.
.
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ANEXO II
Modelo de Proposta de Preços Unitários

Item

Serviços

Metragens/Litros

Periodicidade

01

Desinsetização

4.086,91

Trimestral

02

Desratização

1.436,78

Trimestral

03

Descupinização

1.323,99

Anual

04

Controle de mosquitos

506,11

Mensal

Limpeza e desinfecção
dos reservatórios
de água
Tratamento anti pulgas
carpete (Anfiteatro)

01reservatório de 60.000 (inferior)
02 de 15.000 (superiores)
01 30.000 (superior)

Semestral

137,06

Trimestral

05
06

Valor mensal
(em R$)

VALOR TOTAL MENSAL
PRAZO CONTRATUAL

12 MESES

VALOR GLOBAL DO CONTRATO (em R$)

Validade da Proposta:
Sindicato: Indicar o sindicato representativo da categoria profissional envolvida nos serviços
contratados.
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ANEXO III
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que o Sr. ………………………………….., R.G. nº ……………………., representante
da empresa ……................................, compareceu na presente data na FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO
PAULO, situada na Rua Oscar Freire nº 2396, São Paulo, a fim de realizar a vistoria técnica e atestar o
local, os equipamentos, as instalações e as condições do edifício e seu anexo, tomando
conhecimento de todas as informações e condições para a execução dos serviços objeto do PREGÃO
ELETRÔNICO FOSP nº 013/2014.

São Paulo,

de outubro de 2.014.

__________________________________________________
Fundação Oncocentro de São Paulo
(Nome, assinatura e carimbo do responsável)

__________________________________________________
(Razão social da empresa licitante)
(Nome, assinatura e carimbo do representante)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR

Eu, <nome completo do signatário>, representante legal da empresa <razão social da licitante>,
interessada em participar do Pregão Eletrônico FOSP nº 013/2014, declaro sob as penas da lei que:
a)

inexiste impedimento legal para a empresa licitar ou contratar com a Administração;

b) a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
c)

a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho;

d) a empresa não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data.

________________________________________________
(Razão social da empresa licitante)
(Nome, assinatura e carimbo do representante)

Obs.: Esta declaração poderá ser substituída pela Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas à
legislação de proteção à criança e ao adolescente, em nome da licitante, datada de no máximo 6
(seis) meses anteriores à data de apresentação.

Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

41

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

ANEXO V
MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO

À
Fundação Oncocentro de São Paulo
Rua Oscar Freire, 2396 – Pinheiros
São Paulo/SP

Nos termos da alínea “x” do item 9.1. do Edital de Pregão Eletrônico FOSP nº 013/2014, referente à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de DESRATIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA
D’ÁGUA), a empresa <razão social da licitante>, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, por seu representante
legal <nome completo, estado civil e CPF do signatário>, com domicílio profissional em <endereço>
vem, respeitosamente, perante essa instituição, manifestar seu compromisso em atender em sua
integralidade, as cláusulas referentes ao Programa de Inserção de Jovens Egressos e Jovens em
Cumprimento de Medida Socioeducativa no Mercado de Trabalho e ao Programa de Inserção de
Egressos do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – Pró-Egresso, conforme disposto nos
Decretos n°s 55.125 de 07/12/2009 e 55.126 07/12/2009, alterado pelo Decreto n° 56.290 de
15/10/2010.

Local e data.

________________________________________________
(Razão social da empresa licitante)
(Nome, assinatura e carimbo do representante)

Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

42

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

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
ONCOCENTRO
DE
SÃO
PAULO
E
A
...................................., OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA).

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 – São Paulo – SP, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 46.261.608/0001-70, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr.
.............................................., brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº
.............................................. e inscrito no CPF/MF sob nº ..............................., com endereço especial
no local acima indicado, doravante denominada CONTRATANTE
e ..................................,
devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob nº
.................................,
com sede à
..............................................., neste ato representada por .........................., brasileiro(a), portador(a)
da Cédula de Identidade RG. nº ...................................... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº
.................................., com endereço especial no local acima indicado, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, para a Prestação de Serviços de DESRATIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA
D’ÁGUA), de acordo com o que consta do Edital de Pregão Eletrônico FOSP nº 013/2014, Processo
FOSP nº 083/2014, sujeitando-se, ainda, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Estadual
nº 6.544/89, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e
sob as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de DESRATIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE
ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA), conforme especificações constantes do Projeto Básico – Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico FOSP nº 013/2014 e com a proposta comercial da CONTRATADA,
incorporada ao Processo FOSP n° 083/2014, obedecendo integralmente ao estabelecido no
Edital e em seus Anexos, que fazem parte integrante do presente Contrato.
1.2.

A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a
qualidade requeridas.

1.3.

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.
A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste Contrato obedecendo todas as
especificações técnicas constantes do Projeto Básico – Anexo I e as legislações vigentes.
2.2.

Os serviços deverão ser executados das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira, no prédio sede
da FOSP, sito à Rua Oscar Freire nº 2396, Pinheiros, São Paulo/SP.

2.3.

A CONTRATADA deverá dar início aos serviços de DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA)
da CONTRATANTE em 02 (dois) dias úteis, contados da data de assinatura deste Contrato.

2.4.

A não observância, pela CONTRATADA, do prazo estipulado neste Contrato, somente não
acarretará a aplicação de penalidade quando decorrente de caso fortuito ou força maior,
previstos no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, o que deverá ser
devidamente comprovado.

2.5.

A hipótese de que trata o subitem anterior somente será considerada mediante solicitação
escrita e fundamentada por parte da CONTRATADA e expressamente aceita pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA além do fornecimento de mão-de-obra, dos produtos, materiais, e equipamentos
necessários para a perfeita execução dos serviços de desinsetização, desratização, descupinização e
controle de pragas urbanas e lavagem e a desinfecção dos reservatórios de água de áreas
envolvidas, obriga-se a:
3.1.

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

3.2.

Selecionar e preparar tecnicamente os funcionários que irão prestar os serviços,
encaminhando os funcionários portadores de atestados com as funções profissionais
devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;

3.3.

Manter todos os funcionários devidamente uniformizados. É obrigatório a identificação
através de crachás no ato do início dos trabalhos, com fotografia recente e provendo-os dos
equipamentos de proteção individual EPI’s. Não será autorizado a permanência de
funcionários sem identificação funcional;

3.4.

A CONTRATADA deverá elaborar, por escrito todas as rotinas operacionais, agente e ação e
enviar à CONTRATANTE antecipadamente;

3.5.

Realizar treinamento admissional. As reciclagens deverão ser realizadas a cada seis meses
para os empregados que realizarão os trabalhos na FOSP, emitindo previamente à
CONTRATANTE cronograma anual, com o conteúdo programático que será acompanhado
pela CONTRATANTE. Após o término enviar relatório de conclusão, com a avaliação final e
cópia da lista de presença;

3.6.

Implantar pesquisa de opinião dos serviços junto aos clientes internos, para avaliação da
CONTRATANTE;

3.7.

Proceder atendimento imediato em casos de queixas verbais e/ou escrita dos clientes
internos;
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3.8.

As técnicas, assim como os produtos químicos utilizados, ficarão por conta e risco da
CONTRATADA;

3.9.

A CONTRATADA deverá efetuar exames periódicos semestrais e dar ciência à CONTRATANTE,
em seus funcionários, bem como exame de admissão e demissão por ocasião de seu
desligamento da empresa. Encaminhar previamente o PCMSO e PPRA;

3.10.

Dar exercício a seus empregados somente após treinamento técnico, com avaliação do
conteúdo programático efetuado por responsável técnico da contratante;

3.11.

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das normas
disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE;

3.12.

Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta institucional
inadequada;

3.13.

Identificar todos os equipamentos, materiais, e utensílios de sua propriedade; com número
de patrimônio da CONTRATADA;

3.14.

Responder ao CONTRATANTE com reposição e ou ressarcimento do prejuízo constatado
imediato pelos danos e avarias causados por seus funcionários e preposto ao patrimônio da
FOSP, decorrentes de sua culpa e dolo no exercício de suas atividades;

3.15.

Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços;

3.16.

Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações
sobre seus serviços;

3.17.

A CONTRATADA deverá apresentar manual com plano de trabalho e procedimentos para
avaliação da CONTRATANTE;

3.18.

Caberá à CONTRATADA responsabilidade por roubos, furtos, danos em equipamentos,
materiais, e desconexão em eletro-eletrônicos, e quaisquer outros prejuízos causados por
seus funcionários à CONTRATANTE, bem como a terceiros, em função deste contrato,
providenciando o imediato ressarcimento do prejuízo com comunicação imediata à
CONTRATANTE;

3.19.

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho;

3.20.

Prestar os serviços com técnicas dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo
todos os insumos inerentes à prestação de serviços.

CLÁSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
4.1.

Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada;
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4.2.

Indicar, formalmente, o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual;

4.3.

Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;

4.4.

Exercer a fiscalização e avaliação dos serviços por técnicos especialmente designados,
emitindo relatório sobre a qualidade dos serviços prestados mensalmente;

4.5.

Facilitar por todos os meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhes acesso a
suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os
empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato;

4.6.

Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se fizerem,
necessários seus serviços;

4.7.

Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços;

4.8.

Disponibilizar o uso de vestiário para os funcionários da CONTRATADA;

4.9.

Disponibilizar área para instalação de registro de ponto, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA.

que

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
5.1.
O valor total para a integral execução do objeto deste Contrato é de R$ ..........................
(..........................................), sendo que a CONTRATADA receberá mensalmente a importância
de R$ .......................... (..........................................).
5.2.

A Contratada se obriga a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo preço à vista,
constante da sua proposta comercial, no qual estão incluídas, além do lucro, todas as
despesas incidentes, diretas ou indiretas (BDI), relativas à prestação dos serviços objeto
desta licitação, inclusive remunerações, adicionais de insalubridade e/ou periculosidade,
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e sindicais, valetransporte, vale-refeição, cesta básica e outros benefícios decorrentes de lei ou
acordo/convenção coletiva, gastos com treinamento, uniformes, EPI’s, materiais,
equipamentos, transporte, seguros, fretes, taxas de administração e outras despesas, de
qualquer natureza, que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto deste
Contrato.

5.3.

Os preços estão referidos ao mês de: Outubro/2014

5.4.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão, neste exercício de 2014, à conta dos
recursos consignados no orçamento da Fundação Oncocentro de São Paulo, cujo elemento
de despesa específico constará da respectiva Nota de Empenho, devendo o restante onerar
recursos orçamentários futuros, se efetivamente consignados valores a esse título.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES
6.1.
Os serviços serão executados conforme determina a Portaria nº 09, de 16 de novembro de
2000, do Centro de Vigilância Sanitária, intitulada “Norma Técnica para Empresas
Prestadoras de Serviço em Controle de Vetores e Pragas Urbanas”.
Rua Oscar Freire, 2396 • São Paulo • CEP: 05409-012 • Fone: (011) 3797-1800 • Fax: (011) 3797-1817
www.fosp.saude.sp.gov.br

46

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

6.2.

Nos serviços estão inclusos o fornecimento de todo material de consumo, máquinas e
equipamentos necessários e serão efetuados exclusivamente por pessoal da CONTRATADA,
devidamente habilitados e com equipamentos e vestimenta de proteção individual,
obedecendo as normas de segurança de trabalho, com a utilização apenas de produtos
antialérgicos e inofensivos à saúde humana, devidamente licenciados pelo Órgão Sanitário
competente.

6.3.

Na execução dos serviços deverão ser utilizados produtos que não provoquem manhas nas
paredes, divisórias, mobiliários, persianas, painéis e pisos em geral.

6.4.

A CONTRATADA deverá implantar o programa específico para combate e controle de pragas,
onde constem, entre outros, as fases principais:
-

Plano de Trabalho;
Elaboração de calendário de visitas;
Monitoramento de roedores;
Relatório mensal;
Mapeamento de uso de produtos químicos; e
Certificado de que o estabelecimento foi submetido aos serviços conforme estabelecido
pelo Decreto Estadual nº 12.479/78, Lei Municipal nº 12.268/96, Lei Municipal nº
12.379/97, Decreto nº 37.069/97, Resolução nº 18/2000 da ANVS e Portaria CVS nº
9/2000, individual para cada estabelecimento.

6.5.

O plano de trabalho deverá abranger todas as áreas da CONTRATANTE, tanto as áreas
externas aos prédios (caixas de esgotos, jardins, poços de elevadores, estacionamento e
áreas adjacentes) quanto as áreas internas (banheiros, vestiários, consultórios, laboratórios e
auditórios) e os reservatórios de água.

6.6.

As áreas citadas no item anterior são meramente exemplificativas, cabendo à CONTRATADA
proceder aos serviços nas áreas que julge necessário, para a boa e perfeita execução do
objeto deste Contrato.

6.7.

Cabe à CONTRATADA, após cada aplicação, fornecer o Certificado ou Comprovante de
Execução do Serviço, conforme Anexo 18 da Portaria nº 9/2000, do Centro de Vigilância
Sanitária do Estado de São Paulo.

6.8.

Em caso de aparecimento de vetores e pragas urbanas, dentro do período de vigência do
contrato, fica a CONTRATADA obrigada a refazer os respectivo serviço, sem ônus para a
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.
O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, em cada uma de suas
parcelas, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recepção pela FOSP do relatório
de execução dos serviços do mês, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura representativa da
prestação dos serviços.
7.2.

Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no
prazo estabelecido pela FOSP, observando as condições estabelecidas para a prestação.
7.2.1. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não
serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância
devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
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7.3.

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas, uma vez
verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento definitivo,
ou recibo, firmado pelo servidor responsável.

7.4.

O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei,
pelos serviços executados.

CLÁUSULA OITAVA– DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1.
Para a realização dos pagamentos, a CONTRATADA encaminhará à Gerência de Serviços de
Apoio da FOSP, a respectiva Nota Fiscal/Fatura, no 1º dia útil subseqüente ao mês vencido,
acompanhada de relatório de atividades da empresa, correspondente ao mês em referência.
8.2.

A CONTRATADA deverá encaminhar à FOSP, juntamente com a nota fiscal/fatura, as Certidões
Negativas de Débitos junto ao INSS, FGTS, Fazenda Nacional e Justiça Trabalhista,
atualizadas, bem como comprovante de recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza, sem as quais os pagamentos não serão realizados.

8.3.

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da nota fiscal/fatura,
conforme disposto nos Decretos Estaduais nº 43.914/99 e nº 32.117/90.
8.3.1.

Sendo constatadas irregularidades nos serviços executados, o prazo para
pagamento será contado a partir da devida correção, quer esta seja efetuada por
reparação ou complementação.

8.3.2. Em se tratando de notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções, estas serão
devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data
de sua apresentação válida, ou seja, devidamente corrigida, ainda que seja por
carta de correção.
8.4.

As empresas cuja atividade esteja sujeita às normas da Portaria CAT nº 162/2008 e suas
alterações posteriores, deverão, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
nos moldes constantes dessa referida Portaria.

8.5.

Constitui condição para a realização dos pagamentos:
8.5.1

A inexistência de registros em nome da Contratada no CADIN Estadual –
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais, o qual será consultado antes do pagamento.

8.5.2

A verificação das certidões de regularidade de débito da Contratada perante o
INSS, o FGTS, a Fazenda Nacional e a Justiça Trabalhista, as quais deverão
acompanhar a Nota Fiscal e estar atualizadas, bem como o comprovante de
recolhimento do ISSQN.

8.5.3

Caso as certidões acima elencadas estejam com sua validade vencida e/ou
exista pendência no Cadin Estadual, fica assegurado à Contratante o direito de
reter o pagamento até a regularização da documentação.
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8.6.

De acordo com o artigo 2º, do Decreto Estadual nº 43.060/98, o pagamento efetuado pela
FOSP será feito exclusivamente por meio de crédito aberto em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, agência 0000-0, c/c nº 00000-0.

8.7.

Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos
termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de
0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso
verificado.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente,
em especial o Decreto Estadual nº 48.326/03, de 12.12.03 e as disposições da Resolução CC 79, de
12.12. 03, alterada pela Resolução CC 77, de 10/11/04.
IPC
R = Po . [ ( ----------) - 1]
IPCo
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 Preços ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência
de preços ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste.
Mês de referência dos preços = Outubro/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA– DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE
Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou
por prepostos designados, podendo para isso:
10.1.

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de funcionário da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente ou de
conduta institucional inadequada;

10.2.

Solicitar aos supervisores/ encarregados da Contratada o reparo/ correção de eventual
imperfeição na execução dos serviços;

10.3.

Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar
o registro de função profissional;

10.4.

Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto (inseticidas, raticidas, líquidos ou
gel), material, utensílio ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de
seus pertences, equipamentos ou instalações ou, ainda, que não atendam às necessidades;

10.5.

Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o
equivalente aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem
prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;
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10.6.

Efetuar a avaliação da qualidade dos serviços, utilizando-se da metodologia constante
Avaliação da Qualidade dos Serviços; e,

10.7.

Elaborar e encaminhar à CONTRATADA o Relatório Mensal de Qualidade dos Serviços para
conhecimento da avaliação e do fator de desconto a ser efetuado no valor a ser faturado
pelos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
11.1. A responsabilidade técnica dos serviços caberá ao profissional: ..............
11.2.

Eventual alteração do titular Responsável Técnico deverá ser comunicada, de imediato, ao
Contratante, acompanhada de justificativa e de nova nomeação, juntada a respectiva
documentação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1. Não foi exigida a prestação de garantia para a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1. Este Contrato terá duração inicial de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por
interesse de ambas as partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições
permitidos pela legislação vigente.
13.2.

As prorrogações contratuais serão firmadas mediante termos de aditamento ao Contrato e
desde que tenha havido manifestação das partes CONTRATANTEs com antecedência de 03
(três) meses do término do prazo contratual.

13.3.

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.

13.4.

A não prorrogação ou a resolução do Contrato, por conveniência da CONTRATANTE, não gerará
à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá
subcontratar os serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1. Pela inexecução do Contrato, no todo ou em parte, a CONTRATADA ficará sujeita às
penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, combinados com
os artigos 79 a 81, da Lei Estadual nº 6.544/89:
a)

Advertência;

b)

Multa nos termos do subitem 14.2 desta Cláusula;
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15.2.

15.3.

c)

Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação.

A multa mencionada no item anterior será de:
a)

10 % a 30 %, calculada sobre o valor total do Contrato não cumprido;

b)

Valor correspondente à diferença de preço porventura resultante da realização de uma
nova licitação.

O atraso injustificado na entrega do objeto do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora calculada sobre o valor da obrigação, de acordo com os seguintes percentuais:
a)

atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% por dia de atraso;

b)

atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,4% por dia de atraso.

15.4.

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação
de eventuais perdas e/ou danos que seu ato vier acarretar.

15.5.

As multas previstas neste Contrato não impedem que a Fundação Oncocentro de São Paulo
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas na lei.

15.6.

A aplicação das multas mencionadas nesta Cláusula seguirão, ainda, as demais disposições
contidas na Resolução SS-26, de 09 de fevereiro de 1990.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial e sem que assista, à CONTRATADA, direito de reclamação
ou indenização, sempre que ocorrer:
16.1.1.

o não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas
obrigações e das demais cláusulas contratuais.

16.1.2.

a inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações da CONTRATANTE.

16.1.3.

imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das
especificações contratuais.

16.1.4.

a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE.

16.1.5.

a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratado,
bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste
Contrato, sem que tenha havido a devida comunicação prévia à CONTRATANTE,
bem como a sua autorização.

16.1.6.

o cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato.
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16.2.

16.1.7.

a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

16.1.8.

a dissolução da sociedade.

16.1.9.

a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato.

16.1.10.

o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que
caracterize a insolvência da CONTRATADA;

16.1.11.

a citação da CONTRATANTE em processo judicial, independente da natureza deste,
como co-responsável, cuja obrigação seja de única e exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA;

16.1.12.

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;

16.1.13.

o desinteresse da CONTRATANTE, mediante comunicação escrita à CONTRATADA,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da rescisão.

Por dar causa à rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e Contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, ..... de ................... de 2.014.

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO
<Nome do Representante>
<Cargo>
Contratante

<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA>
<Nome do Representante>
<Cargo>
Contratada

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VII
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATANTE mapeará seus prédios por pavimento e/ou alas/blocos, elaborando formulário
mensal para aferição da realização dos serviços conforme cronograma estabelecido pela
CONTRATADA.
Os documentos serão expedidos até o quinto dia útil do mês subsequente ao período em referência
e terão finalidade para liberação dos pagamentos das faturas mensais.
Os documentos mensais apresentarão como resultado, a média aritmética dos pontos obtidos em
todos os pavimentos e/ou alas/blocos da Unidade, no período avaliado através dos seguintes
critérios:
ÁREA FÍSICA
% M2. Atendida
100% à 50%
Abaixo de 49%
ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA
Executado dentro do Prazo
Atraso até metade da periodicidade
Atraso após a metade da periodicidade
Não aplicação no período

PONTOS
Igual ao % atendido na M2
Zero Pontos
PONTOS
100
75
50
0

Os pontos obtidos com a somatória dos critérios, serão classificados para fins da liberação da
fatura, conforme a grade abaixo:
INTERVALO

PERCENTUAL DA LIBERAÇÃO DA FATURA

176 à 200 pontos
151 à 175 pontos
101 à 150 pontos
50 à 100 pontos
Abaixo de 49 pontos

Liberação Total da Fatura Mensal = 100%
Liberação Parcial da Fatura Mensal = 75%
Liberação Parcial da Fatura Mensal = 50%
Liberação Parcial da Fatura Mensal = 25%
Não Pagamento Total da Fatura Mensal

AVISO IMPORTANTE
OS NÚMEROS APURADOS EM TODAS AS AVALIAÇÕES OU OPERAÇÕES MATEMÁTICAS REALIZADAS
PARA OBTENÇÃO DOS VALORES PARA FATURA, OBRIGATORIAMENTE SERÃO NÚMEROS
NATURAIS, NÃO SENDO ACEITO CASAS DECIMAIS E/OU ARREDONDAMENTOS.
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