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EDITAL Nº 020/2017 

CONVITE Nº 013/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
DATA DE INÍCIO: 07/06/2017  
ENCERRAMENTO: 20/06/2017 às 14h30min  
 

PREÂMBULO 
A Comissão Especial de Licitações da FEMA - Fundação Educacional do 

Município de Assis, Estado de São Paulo, designada pela Portaria nº 06, 18 

de abril de 2017, no uso de suas atribuições legais, comunica a abertura do 

processo licitatório na modalidade CONVITE por MENOR PREÇO, a qual tem 

por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, confome descrição no 

Anexo I - Projeto Básico, elaborado pelo Setor de Serviços Gerais, que 

integra o presente Edital. 
 

I - FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada 

pela Lei Federal nº 8.883/94, e suas alterações com a devida 

observância das disposições legais estabelecidas pela Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações pela Lei Complementar nº 

147/2014 e nos termos e condições fixadas nesse edital e seus anexos. 

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste CONVITE, interessados do ramo pertinente 
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ao seu objeto, cadastrado ou não, escolhidos e convidados pela 

Fundação Educacional do Município de Assis (SP). 

2.2. Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta instituição 

para retirar o Convite; 

2.3. Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu 

interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data 

e hora marcada para a entrega dos envelopes; 

III - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser 

apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes não 

transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa, além da identificação da licitante os seguintes dizeres: 
EDITAL N° 020/2017 
CONVITE Nº 013/2017 
Abertura dia 20/06/2017 às 14h30min 
ENVELOPE N° 001 – DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax  
E-mail: 

EDITAL N° 020/2017 
CONVITE Nº 013/2017 
Abertura dia 20/06/2017 às 14h30min 
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE 
PREÇO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax  
E-mail: 

3.2. O preenchimento dos envelopes em desacordo com o disposto nos 

itens acima dará causa à INABILITAÇÃO da proponente. 

IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE nº 01 “DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO” 
4.1. No envelope nº 01 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deverá ser 

apresentado os documentos de habilitação, em original ou por cópia 

autenticada por tabelião de notas ou pelos membros da Comissão de 

Licitações (conforme os termos do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93), em 

envelope fechado e opaco em conformidade com o item 3.1., devendo conter: 

4.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 
a) Registro empresarial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade empresárial ou simples, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresárial, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou socidade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 
4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

4.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

4.1.2.2. Cópia autenticada ou original da prova de regularidade com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF), em plena validade; 

4.1.2.3. Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou 

Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência 

assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

4.1.2.4. Prova de regularidade de débito para com a Fazenda 

Municipal; relativa à sede ou domicílio do licitante; 

4.1.2.5. Prova de regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos 

ou positiva de débitos Trabalhistas - CNDT), com efeito de negativa; 
  

4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
4.1.3.1. Certidão Negativa de Falência e/ou recuperação judicial 

expedida pelo distribuidor da sede à pessoa jurídica.  
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4.1.4. DECLARAÇÃO 
4.1.4.1. Declaração de inexistência de fato que impeça a empresa de 

participar da licitação, bem como de que não foi declarada inidônea ou 

suspensa de contratar com o poder público (conforme modelo Anexo III); 
4.1.4.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigisi ou insalubre, ou menor 

de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz (Lei 9.854/99), (conforme modelo do Anexo IV); 
4.1.4.3. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações 

necessárias à elaboração da proposta (Anexo V); 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.2 “PROPOSTA COMÉRCIAL” 
5.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou digitada em 01 

(uma) via, sem emendas nem rasuras, e atender todas as exigências 

contidas neste Edital, ao final ser identificada e assinada, acondicionada em 

envelope opaco e fechado em conformidade com o item 3.1., que deverá 

conter: 

5.2. Indicação do valor mensal e valor anual, na mesma ordem do Anexo II. 

5.3. O valor ofertado deverá ser fixo e irreajustável, expresso em valores 

numéricos e por extenso (somente para o valor total da proposta), em moeda 

corrente nacional sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. 

5.4.  O prazo da validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias contados da data de sua abertura. 

5.5. A proposta, depois de aberta, se acha vinculada a licitação pelo seu 

prazo de validade, não sendo admitidas quaisquer inclusões ou alterações no 

sentido de sanar falhas ou omissões, assim como não será permitida a sua 

retirada ou desistência por parte do proponente. 

5.6. A proposta deverá ser entregue ou enviada pelo interessado à Comissão 
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de Licitações, no bloco III, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.200, Assis/SP, 

CEP: 19807-130, até o horário de encerramento previsto. 

5.7. Apresentada a proposta, sem que haja declaração explícita contrária, o 

proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando a todas as 

cláusulas e condições do presente edital. 

VI - DO PAGAMENTO 
6.1. A FEMA efetuará pagamento através de duplicata ou sistema bancário. 

6.2. Não será admitida proposta com condição de pagamento antecipado. 

6.3. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido 

de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e calculado pro-rata 

tempore em relação ao atraso verificado. 

VII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
7.1. A FEMA, para cumprimento da exigência contida da alínea “b” do inciso 

XIV ao artigo 40 da Lei nº 8.666/93, fixa a quantia já estipulada em seu 

orçamento e que corresponde a uma parte da dotação orçamentária prevista 

no item 7.2. 

7.2. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas: 

3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

3.3.90.39.79.00.00 – Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 
Código Reduzido 14595 

7.3. O valor orçado para a contratação é de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil 

e duzentos reais); 
VIII - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
8.1. Os envelopes deverão ser entregues até às 14h30min do dia 20/06/2017, 

na sala da Seção de Materiais – Bloco III da FEMA, na Avenida Getulio 

Vargas nº 1.200. 

8.2. Os envelopes serão abertos no mesmo local e horário. 

IX - DO JULGAMENTO 
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9.1. O julgamento e a classificação das propostas serão efetuados pela 

Comissão de Licitações da FEMA pelo critério de MENOR PREÇO. 

9.2. Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas, o 

desempate será decidido por sorteio, após convocação dos participantes. 

9.3. Nessa fase serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às 

condições estabelecidas pelo presente Edital, bem como as que 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

X - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 
10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de 03 (três) dias contados da 

ciência da homologação, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos 

incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, em multa pecuniária 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida. 

10.2. Pelo atraso injustificado na execução, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará o 

adjudicatário à multa diária de mora equivalente a 0,1% (um décimo por 

cento) sobre o valor não cumprido. 

10.3. O valor da multa será automaticamente descontado do pagamento a 

que o adjudicatário tenha direito, originário de fornecimento anterior, presente 

ou futuro. 

10.3.1. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o 

valor da multa atualizado deverá ser pago pelo inadimplente na 

Tesouraria da FEMA. Na ocorrência do não pagamento, o valor será 

cobrado judicialmente. 

XI – DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
11.1. O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses a contar da 

data de assinatura do contrato;  
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11.2. O valor ofertado permanecerá inalterado (fixo e irreajustável) pelo prazo 

da vigência do contrato.  

XII - DO DIREITO DE RECURSO: 
12.1. Dos atos praticados pela Comissão de Licitações no processamento da 

licitação cabem recursos hierárquicos, nas formas e prazos estabelecidos 

pelo artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, que deverão ser protocolados 

junto ao Setor de Licitações – Bloco III, à Avenida Getúlio Vargas n. 1.200, 

devendo o mesmo estar claramente endereçado à Comissão. 

CLÁUSULA XIII – DA GARANTIA 
13.1. Precedendo a assinatura do contrato, será exigida do vencedor da 

licitação a prestação de garantia, na forma do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo 

optar por: 
a) caução em dinheiro ou títulos de dívida pública; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 
13.2. A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser 

recolhida no banco e Agência indicada pela Contratante, em conta específica, 

com atualização monetária. 
13.3. Caso a Contratada opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação 

ficará vinculada à análise prévia por parte da Contratante. 
13.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela 

Contratante. 
13.5. Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será 

acrescida ou devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as 

hipóteses, a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do 
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contrato. 
13.6. Sempre que a vigência do contrato prolongar-se por período posterior 

àquele estipulado na apólice ou na carta de fiança, a Contratada fica obrigada 

a providenciar sua prorrogação, pelo período necessário. 

13.7. Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a 

expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 

do Código Civil. 
13.8. A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia na forma estabelecida no 

Inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 
13.9. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de 

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão 

contratual. 
13.10. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO. 

13.11. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 
XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Não serão aceitas propostas e documentos enviados via FAC-SÍMILE. 

14.2. À FEMA fica reservado o direito de rejeitar todas as propostas ou de, 

em qualquer fase do processo, anular ou revogar esta licitação sem que, com 

isso, os participantes adquiram direito a indenizações ou compensações. 

14.3. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes não serão aceitos 

quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre seu 

conteúdo. 

14.4. São facultados à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
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instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que 

deverão constar originalmente da proposta. 

14.5. Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a 

Administração, o licitante que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a 

apontar depois, da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidades que o 

tenham viciado, hipótese na qual a comunicação não terá efeito de recurso. 

14.6. Das sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações 

fundamentadas porventura apresentadas pelos representantes legais 

presentes. 

14.7. A Nota Fiscal enviada pela empresa classificada deverá conter o 

número do item conforme o Anexo II. 

14.7.1. O descumprimento do item 13.7 ocasionará a devolução da Nota 

Fiscal para as devidas correções. 

14.7.2. Caso não haja possibilidade de constar na Nota Fiscal o 

solicitado no item 13.7, tal nota deverá vir acompanhada de lista 

discriminatória dos itens de acordo com o Anexo I. 

XV - DA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: 
15.1. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão 

ser procuradas pelo interessado junto a Comissão de Licitações da FEMA, 

à Avenida Getulio Vargas nº 1.200, por escrito, ou consultadas através do 

telefone (18) 3302 1055 – ramais 1075 e 1412 ou pelo e-mail 

licitacaofema@femanet.com.br, as quais serão da mesma forma respondida 

oficialmente e repassadas aos demais participantes. 

Assis 07 de junho de 2017. 
 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 
Diretora Executiva - FEMA 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE JARDINAGEM. 
 
1.1. Descrição: 
Dos Serviços, Turno e Horário: 
Os serviços deverão ser prestados diariamente, num total de 08 (oito) horas 

trabalhadas, com intervalo de 01 hora para refeição, ou ajustada as 08 horas 

de trabalho de acordo com a possibilidade de realização destes trabalhos em 

cada área dentro da instituição; 

a) Eliminação de pragas nas áreas de jardinagem e vasos, de forma 

manual ou por meio de herbicidas apropriados; 

b) Poda do gramado e das demais áreas com braquiária; 

c) Rastelagem de toda a área podada do gramado e/ou braquiária, num 

raio de até 50 metros de distância dos prédios e no caso das portarias, 

toda a área até a divisa com o calçamento e a rua; 

d) Poda de árvores, arbustos e cercas vivas, sob orientação da 

contratante; 

e) Limpeza geral de folhas e galhos que se encontrarem sobre a 

jardinagem, passeios, ruas ou estacionamentos; 

f) Aplicação de herbicida nas divisas, leiras, estacionamentos e outras 

áreas que forem necessárias dentro da instituição; 

g) Coroamento, transplante de mudas e troca de substrato, principalmente 

nos vasos dos corredores e salas; 

h) Aparamento das cercas vivas em geral; 

i) Remoção de todos os resíduos gerados, descartando-os em local 
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apropriado, sendo este dentro da instituição, ou fora dela, no caso de 

galhos lenhosos; 

Da Prestação de Serviços e Local: 
a) Em todos os vasos de corredores, setores, salas ou anexos das 

dependências da FEMA; 

b) No entorno de todos os prédios da Fundação, numerados de 01 a 10 e 

ainda Biblioteca, Centro de Pesquisas em Ciências (Cepeci), Portarias 

e jardins externos da Fundação, obedecendo suas divisas. 

Dos Materiais a Serem Utilizados: 
a) Uniformes; 

b) Crachás de Identificação; 

c) EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) necessários a realização 

de cada atividade, de acordo com as normas vigentes. 

Da Apresentação. 
a) Os funcionários deverão trabalhar devidamente uniformizados e 

identificados, sendo exigida adequada conduta moral. 

b) Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, 

cabelos aparados e limpos, com aparência pessoal adequada e 

cumprindo os horários pré-programados; 

c) Instruir e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar 

serviços, encaminhando trabalhadores portadores de atestados de 

boa conduta e demais referências; 

Da Fiscalização 
a) A fiscalização dos serviços fica sob inteira responsabilidade da 

empresa prestadora de serviços, através de agentes por ela 

indicada; 

b) Cabe à CONTRATANTE, a seu critério e através da administração, 

exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases 
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da execução dos serviços contratados e do comportamento do 

pessoal da CONTRATADA, por meio da Seção de Serviços Gerais. 

c) A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE não 

exoneram nem restringem a responsabilidade da CONTRATADA, no 

que concerne aos serviços contratados, por qualquer inobservância 

ou omissão às cláusulas contratuais. 
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 013/2017 ABERTURA: 20/06/2017 ás 14h30min 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: Nº 
BAIRRO: CIDADE: 
CEP: ESTADO: 
FONE: FAX: 
ITE
M QTDE DESCRIÇÃO VALOR 

MENSAL
VALOR 
ANUAL 

01 
12 

MESE
S 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

JARDINAGEM, ROÇADAS E LIMPEZA DE TODA A 

INSTITUIÇÃO ATÉ A REGIÃO DE SUAS DIVISAS, 

INCLUINDO VASOS DE PLANTAS EM GERAL 

(CORREDORES E SETORES). 

  

Declaramos total concordância com os termos da minuta de contrato e das condições da 
presente licitação.  

Declaramos ainda, que os serviços prestados serão realizados de acordo com as 
especificações do Anexo I – Projeto Básico. 

Validade Proposta: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos.) 

LOCAL: ____________________, ____ de ________________________de 2017. 

Assinatura:_________________________________________________ 
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A N E X O  III 
 (M O D E L O) 

 ________________________________________ (Nome da empresa) 
 

_____, __ de _______ de 2017 
 

À Fundação Educacional do Município de Assis 

Att. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 

CONVITE Nº 013/2017 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem por 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE JARDINAGEM, sendo que o excedente não poderá ser cobrado pela 

contratada, vêm pela presente, DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 

participação na licitação citada, que não foi declarada suspensa nem inidônea para 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a 

ocorrência de qualquer fato que altere essa situação, e que venha a ser conhecido 

após o encerramento da licitação. 

Por ser verdade assina o presente. 

 

 

 

______________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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A N E X O   IV 
(M O D E L O) 

 

 ________________________________________ (Nome da empresa) 
 

______ ,_____ de_______de 2017. 

À Fundação Educacional do Município de Assis 

Att. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 

CONVITE Nº 013/2017 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
 Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor 
 

(nome da empresa)__________________________________________, 

inscrito(a) no CNPJ n°___________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) 

Sr(a)__________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

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

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz (   ) . 

 (Local e data) 

--------------------------------------------- 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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A N E X O   V 
(M O D E L O) 

 

 ________________________________________ (Nome da empresa) 

 

______ ,____ de_____de 2017 

 

À Fundação Educacional do Município de Assis 

Att. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 

CONVITE Nº 013/2017 
 

“D E C L A R A Ç Ã O” 
A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem 

por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, em pela presente, DECLARAR que a 

empresa tomou conhecimento de todas as informações necessárias à 

elaboração da proposta. 

Por ser verdade assina o presente. 

 

 

___________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº __/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE 
ASSIS - FEMA, E A FIRMA 
_____________________________. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a Fundação Educacional do 

Município de Assis - FEMA, neste ato representado pelo seu Diretor 

Executivo Sr.______________, CPF n.º_____, RG n.º _____, e de outro lado a 

firma_____________, estabelecida à ____________n.º____ em _________, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _________, doravante denominada CONTRATADA, 

representada neste ato pelo Sr.____________, RG n.º________, CPF n.º__________, 

assinam o presente contrato de _____________, descrita na cláusula primeira 

deste contrato, em razão do Processo Licitatório n.º_____/2017 - Convite n.º ___/2017, já 

homologada e adjudicado, estando as partes vinculadas ao Edital e a proposta 

vencedora, obedecendo as seguintes disposições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga em executar os 

SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ROÇADAS E LIMPEZA DE TODA A INSTITUIÇÃO 

ATÉ A REGIÃO DE SUAS DIVISAS, INCLUINDO VASOS DE PLANTAS EM GERAL 

(CORREDORES E SETORES), conforme especificações e condições constantes 

no Edital seus Anexos, e na Proposta Vencedora, que ficam fazendo parte 

integrante deste Contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATUAL 

2.1. Importa o presente contrato no valor global fixo e irreajustável de R$_____(________), 

resultante do valor mensal de R$_______(________), decorrente dos preços constantes da 

proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS 

3.1.  A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, se iniciando imediatamente 

após a assinatura do contrato.  

3.2. A celebração deste contrato não implica e nem implicará na existência de 

qualquer vínculo empregatício entre as partes contratantes, dadas a natureza 

e eventualidade dos serviços ora contratados, bem como a inexistência de 

subordinação entre as partes.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO 

4.1. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer 

tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em 

quaisquer ônus. 

4.2. Este contrato poderá ser rescindido pela parte inocente, desde que 

demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos incisos de I a XVII, do 

artigo 78, e artigos 79 e 80 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

4.3. A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa no artigo 77 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. Os serviços deverão ser prestados em turnos de 8 horas, com intervalo 

de 1 hora para refeição e no período compreendido entre 2ª e 6ª feira, sendo 

ajustado de acordo com a disponibilidade das áreas de atuação, porém entre 
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as 7h30 e as 18h30, de forma que não se atrapalhe os horários de aula da 

Fundação. 

 

CLÁUSULA SÉXTA: DAS CONDIÇÕES GERAIS 
6.1.   A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto deste 

CONTRATO, no todo ou em parte, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
7.1. A FEMA, para cumprimento da exigência contida da alínea “b” do inciso 

XIV ao artigo 40 da Lei nº 8.666/93, fixa a quantia já estipulada em seu 

orçamento e que corresponde a uma parte da dotação orçamentária prevista 

no item 7.2. 

7.2. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas: 
 

 

 

7.3. O valor orçado para a contratação é de R$ ..................... 

(.....................................); 
 

CLAUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado sempre no quinto dia útil do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, observada a ordem cronológica 

de sua exigibilidade, mediante a apresentação dos originais da nota 

fiscal/fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, bem 

como de todos os encargos sociais, correspondente ao período de execução 

dos serviços e à mão-de-obra alocada para este fim, bem como da retenção 

do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovação de recolhimento do 

ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção. Em relação ao INSS 

(artigo 31 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.711/98), serão 
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observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de 

dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria 

Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social. 

8.2. Por ocasião da apresentação à CONTRATANTE da nota fiscal/fatura, a 

CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por 

meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social – GFIP, bem como do recolhimento do 

ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
8.2.1. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas 

deverão corresponder ao período de execução e à mão-de-obra 

alocada para esse fim. Tal comprovação poderá ser apresentada por 

um dos seguintes meios: 

8.2.1.1 Meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador 

Sistema Empresa de Recolhimento ao FGTS e informações à 

Previdência Social); 

8.2.1.2. Cópia autenticada da GFIP previamente emitida, 

fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

8.2.1.3. Cópia autenticada da 2º via do formulário impresso de 

GFIP. Deverá ser apresentada ainda, cópia autenticada do 

comprovante de entrega de GFIP contendo o carimbo CIEF - 

Cadastro de Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados 

do receptor (nome, agência e data de entrega) e autenticação 

mecânica. 

8.2.2. Conforme Lei Municipal Complementar de Assis nº 02/2003, de 

30/12/2003, em especial no seu artigo 88, item 7, subitem 7.10, a 

CONTRATANTE deverá reter, na qualidade de responsável tributária, a 

quantia correspondente a 3,5% (três e meio por cento) do valor da nota 

fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte 
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diretriz: 

8.2.2.1. Quando da emissão da nota fiscal/fatura a 

CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a 

receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução. 

8.2.3. Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja 

decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, 

poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes 

ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar 

a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento. 

8.2.4. A não apresentação destas comprovações assegura à 

CONTRATANTE o direito de reter ou sustar o pagamento respectivo 

e/ou os pagamentos seguintes. 
8.3. Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91, alterado pela Lei nº 

9711, de 20.11.98, e Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 

2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por 

cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura, obrigando-se a recolher em nome 

da CONTRATADA, a importância retida até o dia dois do mês subsequente 

ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou o próximo dia útil, 

caso este não o seja. 

8.3.1. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento 

de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá destacar o valor da 

retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, 

observados os seguintes procedimentos: 

8.3.1.1. Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, 

os valores dos custos de fornecimento incorridos pela 
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CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos 

termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar 

discriminadas no documento de cobrança. 

8.3.1.2. A falta de destaque do valor da retenção no documento 

de cobrança impossibilitará a CONTRATADA de efetuar sua 

compensação junto ao INSS, ficando a critério da 

CONTRATANTE proceder a retenção/recolhimento devidos sobre 

o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à 

CONTRATADA. 

8.3.2. A CONTRATANTE emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social 

específica para cada CONTRATADA. Na hipótese de emissão no 

mesmo mês, de mais de um documento de cobrança pela 

CONTRATADA, a CONTRATANTE se reserva o direito de consolidar o 

recolhimento dos valores retidos em uma Única Guia. 

8.3.3. Quando da apresentação do documento de cobrança, a 

CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE cópia da: 
8.3.3.1. Folha de pagamento específica para os serviços 

realizados sob o contrato, identificando o número do contrato, a 

Unidade que o administra, relacionando, respectivamente, todos 

os segurados colocados à disposição desta e informando: 

- Nome dos segurados; 

- Cargo ou função; 

- Remuneração, discriminando separadamente as parcelas 

sujeitas ou não à incidência das contribuições previdenciárias; 

- Descontos legais; 

- Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família; 

- Totalização por rubrica e geral; e 

- Resumo geral consolidado da folha de pagamento; 
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8.3.3.2. Demonstrativo mensal assinado por seu representante 

legal, individualizado por CONTRATANTE, com as seguintes 

informações: 

- Nome e CNPJ da CONTRATANTE; 

- Data de emissão do documento de cobrança; 

- Número do documento de cobrança; 

- Valor bruto, retenção e valor líquido do documento de cobrança. 

- Totalização dos valores e sua consolidação. 

8.3.3.3. Os documentos solicitados em I e II anteriores deverão 

ser entregues à CONTRATANTE na mesma oportunidade da nota 

Fiscal/fatura. 
8.4. Observadas as exigências retro, o pagamento será realizado mediante 

depósito na conta corrente bancária em nome da CONTRATADA no 

.............................., conta nº .........................., Agência nº .......................... . 

8.5. A não observância do prazo previsto para apresentação da nota 

fiscal/fatura ou a sua apresentação com incorreções ensejará a prorrogação 

do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os 

atrasos e/ou as incorreções verificadas. 

8.6. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido 

de juros demora de 0,5% (meio por cento) ao mês e calculado pro-rata 

tempore em relação ao atraso verificado. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA. 
9.1. Fornecimento de uniformre de identificação do pessoal; 

9.2. Carta de apresentação do encarregado do pessoal que responderá, 

também, perante a Administração, por todos os atos e comunicações formais; 

que compareça diariamente no local do trabalho, com fornecimento do 
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endereço do escritório e do telefone comum, celular e e-mail, para que possa 

responder pela conduta, freqüência, pontualidade e assiduidade de seus 

empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar 

do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para a 

CONTRATANTE; 

9.3. Encaminhar à CONTRATANTE, no primeiro mês da execução dos 

serviços, relação nominativa dos empregados, inclusive folguistas ou 

substitutos eventuais, destinados a cobrir férias, (com RG e nº da CTPS) que 

serão utilizados na prestação dos serviços; e a cópia da ficha de registro de 

todos os empregados, 

9.4. Encaminhar, juntamente com as notas fiscais/faturas, os seguintes 

documentos: 

9.4.1. cópia autenticada da folha de pagamento dos empregados que 

prestam serviços; 

9.4.2. cópias autenticadas das guias de recolhimento quitada do INSS, 

FGTS e demais encargos relacionados com a prestação de serviços; 

9.5. Encaminhar comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas 

(salários, benefícios, registro – CTPS, recolhimentos de encargos) e cópia de 

registro de todos os funcionários, inclusive daqueles destinados a cobrir 

férias, tão logo os mesmos sejam admitidos pela CONTRATADA. 

9.6. Comprovante de pagamento de cada funcionário ou recibo de um deles, 

contendo a identificação da empresa, a importância paga, com os descontos 

efetuados, mês de referencia, data do pagamento e do recebimento com 

assinatura do funcionário. 

9.7. Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de 

seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer 

prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

9.8. Obrigar-se-á pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
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previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, 

bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 

responsabilidade, devendo apresentar imediatamente quando solicitado todos 

e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação, nos termos do Art. 71 

da Lei nº 8.666/93. 

9.9. Por qualquer acidente de que possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do contrato. 

9.10. Se, em qualquer caso, empregados da CONTRATADA intentar 

reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE, a CONTRATADA 

responderá integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos Art. 70 da 

Lei nº 8.666/93. 

9.11. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à FEMA no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à 

CONTRATADA, sob pena de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor 

do dano. 

9.12. Reforçar ou substituir os seus recursos de pessoal, se for constatada a 

sua inadequação para realizar os serviços, de acordo com o objeto do 

contrato. 

9.13. Afastar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, todo 

funcionário que, a critério da CONTRATANTE, tiver conduta inconveniente, e 

assegurar que não retorne e nem seja mantido nas instalações da FEMA, 

procedendo inclusive, imediatamente a substituição, com o devido registro 

em carteira. 

9.14. Controlar os serviços dos funcionários e efetuar as substituições destes 

em caso de faltas e afastamento, sem qualquer acréscimo no custo, ficando 

facultada a CONTRATANTE proceder à fiscalização de tais serviços, por 

intermédio de seus prepostos, inclusive solicitando a especificação de 

quaisquer elementos demonstrativos das horas efetivamente trabalhadas. 
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9.15. Comunicar à CONTRATANTE, afastamentos e substituições de 

qualquer membro da equipe que esteja prestando serviços. 

9.16. Capacitar seu efetivo anualmente dentro das atribuições das funções. 

9.17. Encaminhar para a CONTRATANTE, através de meio eletrônico, cópia 

das fichas de registro onde constem endereço e número de telefone de todos 

os funcionários prestadores de serviço (inclusive daqueles contratados para 

cobrir férias ou afastamento). 

9.18. Destinar um único responsável que terá acesso à área de manutenção 

da instituição para a retirada e devolução dos materiais e equipamentos a ser 

utilizados na realização dos trabalhos, o mesmo deverá ocorrer também com 

a operação nos tratores, facilitando a identificação de problemas nos 

equipamentos e implementos. 

9.19. Zelar por todo e quaisquer materiais, equipamentos, implementos ou 

ferramentas, fornecidos pela CONTRATANTE, ficando sujeito à aplicação das 

penalidades previstas no item 6.11. 

9.20. Informar diariamente, caso ocorra quaisquer danos nos equipamentos 

e/ou implementos e ferramentas da instituição, de forma a se apurar as 

responsabilidades e colocar os mesmos em condição de funcionamento ou 

uso. 

9.21. Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
10.1. Após o término de cada mês, a CONTRATADA elaborará relatório 

contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços 

efetivamente realizados. 

10.2. Para efeito de pagamento, as medições serão realizadas de acordo 

com os seguintes procedimentos: 
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10.2.1 No primeiro dia útil subsequente ao mês de realização dos 

serviços, a CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos 

totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados; 
10.2.2. Na hipótese de glosas e/ou incorreções, a CONTRATANTE 

solicitará à CONTRATADA a correspondente retificação. 

10.3. Após a conferência dos quantitativos, a CONTRATANTE atestará a 

medição mensal, comunicando à CONTRATADA a aprovação no prazo de 

até 03 (três) contados do recebimento do Relatório, para fim de emissão da 

correspondente fatura/nota fiscal. 

10.4. As faturas/notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA 

contra a CONTRATANTE e apresentadas na Seção de Materiais, Bloco III da 

FEMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E DAS 
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será feita 

por meio da Seção de Serviços Gerais da contratante, que poderá, junto com 

o encarregado da empresa, solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que devem ser sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

caso contrário, será objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para os 

fins de aplicação das penalidades previstas no contrato; 

11.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas 

mensalmente em relatório e enviado ao e-mail servicosgerais@femanet.com.br 

pela CONTRATANTE, produzindo, esses, registros de direito. 
11.3. Cabe à CONTRATANTE, a seu critério e através da administração, 

exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da 

execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da 
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CONTRATADA. 

11.4. A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE, não 

exoneram nem restringem a responsabilidade da CONTRATADA, no que 

concerne aos serviços contratados, por qualquer inobservância ou omissão 

às cláusulas contratuais; 
11.5. A CONTRATANTE fornecerá os equipamentos (roçadeiras costais, 

podador de cercas vivas, podador de galhos, sopradores, vassouras, 

rastelos, tesouras) tratores (Agrale 4100 e Massey Fergusson 50), 

implementos (roçadeiras que se acoplam aos tratores e carretas que possam 

bascular o material coletado na instituição), ficando a cargo desta a 

manutenção de todos os itens mencionados; 

11.6. A CONTRATANTE fornecerá o combustível para os equipamentos e 

implementos e óleos relacionados com a necessidade de cada equipamento 

ou implemento agrícola; 

11.7. Ficará ainda a cargo da CONTRATANTE o fornecimento dos 

herbicidas, formicidas, lesmicidas ou outros, necessários para se conter a 

infestação de pragas, formigas e caramujos, sendo estes indicados pela 

CONTRATADA por meio de pessoa qualificada. 

11.8. Os materiais para Jardinagem, tais como: adubos, plantas, terra e etc, 

serão fornecidos, pela CONTRATANTE. 

11.9. Mapear as áreas das atividades a serem desenvolvidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES POR 
INADIMPLEMENTO E GARANTIAS 
12.1. O atraso injustificado na execução dos serviços (cronograma no 

memorial descritivo) sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 

86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará o CONTRATADO a juros de mora, 

calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte 
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proporção: 

 12.1.1.atraso de até 07 (sete) dias, multa de 0,05% por dia; 

12.1.2.a partir de 07 (sete) dias, multa de 0,1% por dia; 

12.2. O valor da multa será automaticamente descontado do pagamento a 

que o adjudicatário tenha direito, originário de prestação anterior, presente ou 

posterior; 

12.3. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da 

multa atualizado deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria da FEMA; 

na ocorrência de não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
13.1. A CONTRATANTE exercerá, sem prejuízo da responsabilidade pela 

execução de todos os serviços por parte da CONTRATADA, a fiscalização 

dos serviços contratados, de modo a assegurar a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por preposto designado, 

podendo para tanto: 
13.1.1. Realizar a orientação das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, efetivando avaliação periódica, o que não excluirá nem 

diminuirá a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 

inobservância ou omissão às cláusulas do contrato. 
13.1.2. Aprovar as faturas de prestação de serviços somente dos 

serviços efetivamente executados. 
13.1.3. Proceder a avaliação mensal dos serviços contratados, 

descontando-se do valor devido o equivalente ao não cumprimento dos 

serviços contratados, na hipótese dos motivos serem imputados à 

CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções previstas neste 

contrato. 
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13.1.4. Examinar as Carteiras Profissionais dos Funcionários da 

CONTRATADA colocados para a prestação dos serviços; 
13.1.5. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui 

nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por 

qualquer inobservância ou omissão às cláusulas do contrato. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES PELAS 
INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS. 
14.1. Independentemente das responsabilidades civil e/ou criminal, o 

descumprimento das obrigações acordadas sujeitará a CONTRATADA às 

sanções aplicáveis previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002, sem prejuízo 

de sujeição às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93. 
14.2. O não atendimento às determinações da CONTRATANTE no prazo de 

02 (dois) dias contados da notificação escrita que lhe for dirigida sujeitará a 

CONTRATADA às multas diárias em lei previstas na Lei n.º 8.666/93. 
14.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decorrente da 

inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte 

da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço de 

nova contratação, além da perda do valor da fiança. 
14.4. O não atendimento de exigências da CONTRATANTE acarretará multa 

a ser descontada do pagamento eventualmente devido. 
14.5. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no 

parágrafo anterior, escoado o prazo de 05 (cinco) dias contados da data do 

recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será 

objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção 

monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à 

data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente 
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ocorrer, com base na variação da Unidade Fiscal Do Estado de São Paulo – 

UFESP, ou índice que venha substituí-lo. 
14.6. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a eventual 

aplicação de outras. 
14.7. Da aplicação de multas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato. 
14.8. A mora na execução, além de sujeitar a CONTRATADA à multa, 

autoriza a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a 

declarar rescindido o contrato e punir a faltosa com a suspensão do direito de 

licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a 

declaração de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o 

direito de defesa. 
14.9. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, observados os prazos estabelecidos para 

tanto. 

14.10. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a 

CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO 
CONTRATUAL. 
15.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive 

indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, conforme o 

disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, a Contratada, no prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar da assinatura deste contrato, prestará a garantia no 

valor de R$ ............... (.................................................), correspondentes a 

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, dentre as seguintes 
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modalidades: 

I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
II. Seguro-garantia; 
III. Fiança bancária. 

15.2. A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser 

recolhida no banco e Agência indicada pela Contratante, em conta específica, 

com atualização monetária. 
15.3. Caso a Contratada opte por Títulos da Dívida Pública, sua aceitação 

ficará vinculada à análise prévia por parte da Contratante. 
15.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela 

Contratante. 
15.5. Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será 

acrescida ou devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as 

hipóteses, a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do 

contrato. 
15.6. Sempre que a vigência do contrato prolongar-se por período posterior 

àquele estipulado na apólice ou na carta de fiança, a Contratada fica obrigada 

a providenciar sua prorrogação, pelo período necessário. 
15.7. Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a 

expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 

do Código Civil. 
15.8. A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia na forma estabelecida no 

Inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 
15.9. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de 

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão 

contratual. 
15.10. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO. 
15.11. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. 
16.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, 

da Lei n.º 8.666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de 

Aditamento. 
16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste 

CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial 

atualizado, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as 

partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA TOLERÂNCIA. 
17.1. Caso uma das partes, em benefício da outra, tolere, ainda que por 

omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer CLÁUSULA 

deste CONTRATO e/ou dos documentos que o integram, tal fato não poderá 

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas 

CLÁUSULAS, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma 

tolerância houvesse ocorrido. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
18.1. Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, 

para dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de 
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qualquer outro por mais privilegiado seja. 

   E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as 

disposições estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam cumprir 

fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 

(tres) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo 

indicadas; 

 

Fundação Educacional do Município 
de Assis 

CONTRATANTE 

 CONTRATADA 

Testemunhas: 
 

 

1)____________________________  2)__________________________ 
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"EXTRATO DE TERMO CONTRATO N° __/2017" 
 

Ref.: Processo Licitatório n.º xxxx/2017 – Convite n.º xxx/2017 - Contratante: FEMA – 

Fundação Educacional do Município de Assis - Contratada: ___________. - CNPJ n.º 

__________-___ - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM - Valor Global: R$ _________,__ - 

Prazo: XXX meses - Pagamento: Mensal. 

 

Assis, __ de _________ de 2017. 

 

 

 

Eduardo augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS, CNPJ nº 

51.501.559/0001-36, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1.200, no Município de 

Assis, Estado de São Paulo. 

 
CONTRATADA: _______________, CNPJ nº __________-__ estabelecida na 

_______, nº _____ - Bairro: ________, no município de Assis, Estado de São Paulo. 

 
CONTRATO Nº ___/2017 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE JARDINAGEM. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 

e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual 

n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 

Assis, ___ de _______ de 2017. 

CONTRATANTE: 
- Nome e cargo: XXXXX - XXXX 

- E-mail institucional: XXX@XXXX. 
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- E-mail pessoal: XXXX@XXXX.  

 

 

 

 

NOME 

RG nº  

CPF/MF nº  

 

 

 

CONTRATADA: 
- Nome e cargo: _____________- Representante legal 

- E-mail institucional: 

- E-mail pessoal: 

  

 

 

  

 

  

NOME DO REPRESENTANTE 

RG n.º  

CPF/MF nº  
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ANEXO VII 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

Declaro ter recebido nesta data, o edital do processo licitatório em 

epígrafe na modalidade CONVITE, tipo menor preço por item, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE JARDINAGEM. 

 

 

Assis, ______ de _________________de 2017. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Assinatura/Carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


