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FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba 

Capital do Surfe 

 

CARTA CONVITE 

Processo administrativo nº005/2019 

Carta-Convite: 001/2019 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de reforma do telhado no Espaço de Convivência da 

FUNDAC 

 

 ENVELOPE Proposta 

Data limite para a entrega do envelope: Até as 11h30mins do dia 17 de dezembro de 2019 

Data da abertura do envelope: As 14h30mins do dia 17 de dezembro de 2019. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: O prazo de execução do serviço objeto do presente certame será de 60 

(sessenta) dias, contados da assinatura do termo de Contrato, com a Fundação da Criança e do Adolescente de 

Ubatuba. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA: Menor Valor Global 

 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias úteis após a entrega dos serviços em 

perfeita sintonia com as especificações e prazos estipulados no CRONOGRAMA (Anexo VI), mediante a 

apresentação da nota fiscal eletrônica emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 

 

A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA situada na Avenida Professor Thomaz Galhardo, nº 

865, Centro, nesta cidade de Ubatuba – Estado de São Paulo, CONVIDA as empresas constantes desta Carta-

Convite, a participar do presente certame licitatório, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei 

Federal nº 8.666/93 e com as condições estabelecidas abaixo. 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. Para recebimento dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL, fica determinada a data limite e horário constante 

nesta Carta-Convite, os quais deverão ser protocolados na Sede Administrativa da FUNDAC localizada a Avenida 

Professor Thomaz Galhardo, nº 865, Centro, Município de Ubatuba, Estado de São Paulo. 

1.2. O início da abertura dos envelopes da PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á na data e horário constante nesta Carta-

Convite, no mesmo endereço mencionado no subitem anterior. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa especializada na execução de Reforma de 

Telhado no Espaço de Convivência da Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, conforme Planilha 

Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro do Projeto. 

 

3. DOS ANEXOS 

3.1. Anexo I – Proposta Comercial 

3.2. Anexo II – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho 

3.3. Anexo III – Minuta do Contrato 

3.4. Anexo IV – Termo de Referência  

3.5. Anexo V – Memorial Descritivo 

3.6. Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro 

3.7. Anexo VII - Projeto 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Além das empresas convidadas pela FUNDAC, poderão participar do presente certame, empresas interessadas, 

regularmente cadastradas ou não junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal da Estância Balneária 

de Ubatuba, e que se manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas do prazo previsto para a entrega 

de Envelope I – Habilitação e II – Proposta Comercial. 

4.2. As empresas convidadas e todas que manifestarem interesse em participar deste convite, deverão entregar na 

Secretaria da SEDE Administrativa da FUNDAC até as 11h30 horas do dia 17/12/ 2019, 02(dois) envelopes  
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fechados, lacrados, numerados e rubricados no fecho, devidamente identificados segundo os critérios e 

identificação descritos nos itens 5 e 6 do presente Edital. 

4.3. A licitante é responsável pela autenticidade, fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados por ela na licitação. 

4.4. Todos os documentos apresentados na fase de HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL deverão estar no 

original e cópia autenticada, nos termos do artigo 32, caput, da Lei Federal nº 8666/93, sob pena de serem 

considerados inexistentes. 

4.5. As empresas deverão apresentar os documentos solicitados devidamente ordenados na sequencia solicitada. 

4.6. A FUNDAC não se responsabiliza pelo envio por parte dos proponentes, de envelopes remetidos por via postal, 

em caso de não acusamento do recebimento ou por eventual extravio. 

 

5.ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Envelope 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA – FUNDAC 

CARTA –CONVITE Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de Reforma de Telhado no Espaço de Convivência da 

Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba 

 

*INDICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 

 

5.1. A documentação da HABILITAÇÃO deverá conter: 

a) Habilitação Jurídica 

b) Qualificação Econômico-Financeira; 

c) Regularidade Fiscal; 

d) Declarações. 

 

5.1.1. Para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, as proponentes deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

5.1.1.1. Cópia dos documentos de identidade e CPF dos gerentes, sócios e/ou diretores; 

5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.1.1.3. Indicação da Pessoa legalmente credenciada a assinar o contrato com a FUNDAC mencionando nome, 

nacionalidade, estado civil, endereço de residência, qualificação profissional, RG e CPF. 

5.1.2. Para comprovação de  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, as proponentes deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

5.1.2.1. Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data não anterior a 90(noventa) dias de apresentação dos envelopes. 

5.1.2.2. Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, apresentado com termo de 

abertura e encerramento, estando devidamente registrada nos órgãos competentes, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

5.1.2.3. Tratando-se de empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Imposto das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, estará facultada a substituição do Balanço Patrimonial e demonstrativo 

contábeis pela Declaração Anual do Simples Nacional – DASN do último exercício social. 

5.1.3. Para comprovação de REGULARIDADE FISCAL, as proponentes deverão apresentar as seguintes declarações: 

5.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ-MF. 

5.1.3.2. Comprovante de Regularidade Fiscal nas Fazendas Federal, Estadual e Municipal (mobiliário e imobiliário) 

da Sede da proponente. 

5.1.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS e Previdência Social. 

5.1.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação de 

Certidão Negativa ou Positiva de Débitos trabalhistas com o mesmo efeito da Negativa – CNDT. 
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5.1.4. Quanto as DECLARAÇÕES, as proponentes deverão apresentar: 

5.1.4.1. Declaração que a empresa encontra-se em situação regular junto ao Ministério do Trabalho e que não 

possui em seu quadro de empregados, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 

14 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º do inciso XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988. 

5.1.4.2. Declaração que os serviços prestados atenderão rigorosamente às prescrições estabelecidas pela legislação 

disciplinadora e por todas as normas nacionais e estrangeiras pertinente ao objeto do presente procedimento 

licitatório. 

5.2. Demais informações do ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.2.1. Na documentação conterá uma via dos documentos relacionados no subitem 5.1. preferencialmente na 

mesma ordem indicada, numerados sequencialmente e precedidos de relação que os identifique claramente. 

5.2.2. As certidões que não contenham expressamente seu prazo de validade, serão aceitas desde que expedidas há 

no máximo 60(sessenta) dias da data de abertura do ENVELOPE 01 – Documentação de habilitação, com exceção do 

que dispõe o subitem 5.1.3.2. deste Edital. 

5.2.3. Os documentos solicitados para a habilitação, quando não encaminhados em seus originais, deverão ser 

validamente apresentados por meio de publicação realizada em órgão de imprensa oficial ou por meio de cópia 

autenticada, nos termos do artigo 32, caput, da Lei Federal nº 8666/93. 

5.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora 

exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

5.2.5. Se algum documento apresentar falha insanável na sessão, acarretará a INABILITAÇÂO da proponente. 

5.2.6. O Presidente da Comissão ou outro membro desta, devidamente nomeado pela Comissão de Licitação, 

diligenciará consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na internet para verificar a veracidade de documentos 

obtidos por meio eletrônico. 

 

6. ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

Este envelope deverá conter a seguinte identificação: 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA – FUNDAC 

CARTA CONVITE Nº001/2019 – PROCESSO Nº 005/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de reforma do telhado no Espaço de Convivência da 

FUNDAC 

 

ENVELOPE PROPOSTA 

Data limite para entrega de envelopes até: 11h30min do dia 17/12/2019 

Data para abertura dos envelopes: 17/12/2019, às 14h30min 

 

*Indicação da razão social e endereço completo do proponente 

 

6.1. O ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL deverá conter: 

6.1.1. A proposta propriamente dita, digitada em 1(uma) via, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, 

borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por 

seu procurador e rubricada nas demais folhas conforme ANEXO I. 

6.1.2. O prazo de entrega da reforma será de 60(sessenta) dias, conforme ANEXOS IV, V, VI, VII, contados da 

assinatura do contrato. 

6.1.3. O prazo de validade da proposta, que deverá ser de 30(trinta) dias, contados a partir da data da abertura do 

envelope. 

6.1.4. A forma de pagamento será de 07(sete) dias úteis, após a entrega dos serviços em perfeita sintonia com as 

especificações técnicas e prazos estipulados no CRONOGRAMA (ANEXO VI), mediante a apresentação da nota fiscal 

eletrônica emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 

6.1.5. Os dados bancários, informando a razão social da instituição financeira, o número da agência e da conta 

corrente para o depósito. 

6.1.6. Local, data, assinatura e identificação do signatário. 

6.2. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto licitado será interpretada como não 

existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega de propostas. 
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7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

7.1. No dia, local e hora designados desta Carta-Convite, na presença das proponentes através de seus 

representantes legais que comparecerem ao ato, a Comissão de licitações iniciará os trabalhos, examinando os 

envelopes 01 e 02, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, procedendo-se a 

seguir à abertura dos envelopes, iniciando-se com o ENVELOPE  - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, onde será 

examinada toda a documentação constante declarando-se habilitadas ou inabilitadas, as empresas proponentes 

conforme a análise dos documentos entregues. Posteriormente, serão abertos ENVELOPES 02 – PROPOSTA 

COMERCIAL. 

7.2. Após abertos os envelopes PROPOSTA COMERCIAL, as propostas serão tidas como imutáveis, acabadas e 

irrenunciáveis, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

7.3. As propostas examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações e representantes das 

proponentes presentes. 

7.4. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos poderão ser corrigidas automaticamente pela 

Comissão de Licitações, tendo como base o valor unitário. 

7.5. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão de licitações e os 

representantes presentes. 

7.6. À Comissão de Licitações é facultado suspender a sessão de abertura de envelopes, caso não possa ser esta 

concluída no mesmo dia, a fim de melhor analisar qualquer documento de conteúdo complexo, e cujo resultado 

será publicado em jornal de grande circulação na cidade, para conhecimento dos interessados e produção dos 

efeitos legais necessários. 

7.7. O critério de julgamento da presente licitação será o de MENOR VALOR GLOBAL, observadas as especificações 

técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos no objeto deste Edital, sendo que todos os itens constantes 

no ANEXO I devem ser cotados. 

7.8. A Comissão de Licitações classificará as propostas que estiverem em conformidade com os termos da Carta-

Convite e da Lei Federal nº 8666/93 e desclassificará, porém, as que se enquadrarem no disposto do artigo 48 da 

mesma lei. 

7.9. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar às proponentes, prazo para 

reapresentação de outras, escoimadas das causas que ensejam a desclassificação. 

7.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

7.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02(dois) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da FUNDAC, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultado à 

FUNDAC convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar 

a licitação. 

7.11. Havendo EMPATE ENTRE AS PROPOSTAS será adotado o desempate por sorteio, que poderá ser na mesma 

oportunidade ou em dia e horário previamente divulgados, com a presença dos membros da Comissão de 

Licitações, sendo necessariamente convocados os licitantes empatados. 

7.11.1. Em caso de participação da licitação de empresa que utilizar os benefícios da Lei Complementar 123, de 

14/12/2006, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. A entrega dos envelopes sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena 

aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

8.2. Dos atos da Comissão de Licitação cabe o Recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 

sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 

02(dois) dias corridos para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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8.2.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do 

direito de recurso e no encaminhamento do processo ao presidente da Comissão de Licitações para adjudicação e 

homologação do objeto do certame à licitante vencedora. 

8.2.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informados para a autoridade competente. 

8.2.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos 

atos praticados, o Presidente da Comissão de Licitações adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

9. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 

9.1. A proponente vencedora poderá ser notificada para em 2(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, uma 

única vez, mediante requerimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela autoridade 

interessada no objeto licitado, assinar o instrumento contratual, contados do recebimento da notificação, expedida 

pela Assessoria Administrativa da FUNDAC. 

9.2. Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 64, da Lei Federal nº 8666/93, poderá a Comissão de Licitação, 

quando o notificado se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido no subitem anterior, convocar as 

proponentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira 

classificada, inclusive quanto ao preço ou revogar a licitação, independentemente da regra estabelecida pelo artigo 

81 da legislação citada. 

9.3. No ato da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária deverá estar em condição regular perante o 

INSS, perante o FGTS e regular no Município sede de sua circunscrição. 

9.4. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa 

correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta da adjudicatária, respeitando o contraditório. 

9.5. Pela inexecução parcial do contrato, implicará multa equivalente a 10% (dez por cento) do seu valor e pela 

inexecução total do contrato, multa equivalente a 15% (quinze por cento) do seu valor. 

9.6. Sem prejuízo da cominação da multa contratualmente prevista, à contratada poderá ser aplicada a penalidade 

de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

superior a 02(dois) anos, caso não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou ainda pela inexecução 

parcial ou total do contrato, com a consequente rescisão unilateral da FUNDAC. 

9.7. A penalidade será aplicada após o prévio processo administrativo regular que atenda o contraditório. 

 

10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DE EXECUÇÃO 

10.1. Os serviços deverão ser entregues no prazo constante no subitem 6.1.2. do presente Edital. 

10.2. Correrá por conta da contratada as despesas no que diz respeito ao transporte, tributos, decorrentes da 

aquisição e entrega dos serviços, devendo a Contratada tomar as providências para que a execução ocorra na mais 

perfeita normalidade. 

10.3. Constatadas irregularidades no momento da entrega dos serviços prestados da presente licitação. 

10.3.1. A FUNDAC poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se disser respeito à especificação, determinando sua 

substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

10.3.2. A Contratada deverá sanar a irregularidade de acordo com a indicação da FUNDAC, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da notificação, mantidas as condições ora contratadas. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Somente serão aceitos os recursos previstos neste Edital e na Lei federal nº 8666/93, os quais deverão ser 

protocolados tempestivamente na Comissão de Licitações, no endereço constante na Carta-Convite, dirigidos ao 

Presidente da Comissão de Licitação. 

 

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

12.1. Esta Carta-Convite será afixada para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de avisos da 

Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba – FUNDAC, em cumprimento do disposto no artigo 22, parágrafo 

3, Lei Federal nº 8666/93. 
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12.2. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com a Comissão de Licitação, através do telefone: (12) 3833-

9119, ou nas dependências da Sede da FUNDAC, na Avenida Professor Thomaz Galhardo, nº 865, centro, Ubatuba, 

São Paulo, das 9hs às 11hs e das 15h às 17hs desde que em dias de expediente, bem como através do e-mail: 

fundac@ubatuba.sp.gov.br 

 

13. DO SUPORTE LEGAL 

13.1. Apresente licitação será regida pela Lei Federal nº 8666/93 com a redação atualizada pelas Leis Federal nº 

8883/94, 9648/98 e 9854/99, Lei Complementar nº 123/06 e no estabelecido no Edital. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. A despesa decorrente consignada na presente Carta-Convite correrá por conta de recursos do orçamento 

corrente, na seguinte classificação: 

05.01.08.243.0003.2018.3.3.90.39.16 – OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Manutenção e Conservação de 

Bens Imóveis. 

 

 

 

UBATUBA, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

ELIZEU ALVES CORRÊA 

Diretor Presidente da FUNDAC 
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ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO TELHADO DO ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA, situado a Rua José Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba, SP, conforme Anexos IV, V, VI, VII.  

 

 

 

PLANILHA DE CUSTO 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBATUBA, ............. DE ............................. DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

Eu........................(nome completo) representante legal da empresa ................................(nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar da CARTA-CONVITE 001/2019, da Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba – 

FUNDAC, declaro sob as penas da lei, que nos termos do Inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8666/93, a 

................................................................. (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho e que não incide no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

Data e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A 

EMPRESA  .....   DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REFORMA DO TELHADO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA 

FUNDAC 

 

Por ora este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a FUNDAÇÃO DA 

CRIANÇA E DOA ADOLESCENTE, inscrita no CNPJ nº 05.914.497/0001-77, com sede na Avenida Professor Thomaz 

Galhardo, nº 865, Centro, neste Município de Ubatuba, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente 

FUNDAC, devidamente autorizada pela Lei Municipal nº 3340/10 de 10 de dezembro de 2010, e suas alterações de 

27 de abril de 2011, Lei nº 3370/11, neste ato representado por seu Diretor Presidente ELIZEU ALVES CORRÊA, 

portador da cédula de identidade nº ........ e CPF nº ........, residente e domiciliado neste Município, e a empresa ......, 

inscrita no CNPJ sob o nº ....., e inscrição estadual nº............, com sede na (endereço), no Município de Ubatuba, 

Estado de São Paulo doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado(a) pelo Sr.(a) 

portador(a) da cédula de identidade sob o nº...... e CPF......, residente e domiciliado na (endereço) bairro, Município 

de  ......., Estado de São Paulo, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, devidamente autorizado pelo P.A. 

005/2019, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, conforme os princípios e normas emanados da Lei 

Federal nº 8666/93 e demais legislações pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de serviço para 

reforma no telhado do Espaço de Convivência da FUNDAC, conforme proposta comercial, do P.A. 005/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DA EXECUÇÃO 

2.1. O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada por valor global, nos termos do artigo 10, 

inciso II, letra “a” da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O valor global estimado do presente contrato é R$........... (............), nos termos da proposta vencedora, onde 

estão inclusos os valores dos materiais, mão de obra, leis sociais, equipamentos, BDI, bem como todos e quaisquer 

tributos, contribuições, fretes e seguros. 

3.2. Os pagamentos serão efetuados pela FUNDAC em até 5(cinco) dias úteis através de crédito em conta corrente 

previamente designada pela CONTRATADA que deverá comprovar a regularidade junto ao FGTS e INSS, após a 

entrega dos serviços em perfeita sintonia com as especificações do Memorial Descritivo, mediante a apresentação 

da nota fiscal eletrônica emitida pela empresa e atestado pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 

3.2.1.  Constatadas quaisquer irregularidades na nota fiscal/fatura, será imediatamente solicitada à CONTRATADA 

Carta de Correção, ou ainda a pertinente regularização, devendo ser atendida em 24(vinte e quatro) horas, 

podendo ser recontado o prazo de pagamento no caso de desatendimento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1. A CONTRATADA deverá concluir os serviços no prazo de 60(SESSENTA) dias, contados da assinatura do Termo 

de Contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do parágrafo 1º e 2º, do art. 57, da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá por conta de recursos do orçamento corrente, na seguinte 

classificação: 05.01.08.243.0003.2019.3.3.90.39.16 – OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Manutenção e 

Conservação de Bens Imóveis 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. A execução do contrato será diretamente fiscalizada pela Comissão de Fiscalização de Obras da Prefeitura 

Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, a qual zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas cláusulas deste contrato. 
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6.2. Sem prejuízo das demais obrigações concernentes à fiscalização da execução contratual, em cada medição, o 

servidor responsável receberá a relação de que trata a cláusula 7.10.17 e certificará no corpo da medição sua 

veracidade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á inteiramente por todo e qualquer incidente que por si, seus propostos ou 

empregados causarem em virtude de dolo ou culpa à FUNDAC ou a terceiros. 

7.2. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários 

incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários utilizados na execução da obra, bem como quaisquer 

tributos incidentes. 

7.3. A CONTRATADA é responsável única e exclusiva pela imperfeição, ou execução em desacordo, ainda que 

verificados após a aceitação pela FUNDAC, sendo certo que nenhum pagamento desta, isentará a CONTRATADA de 

tal responsabilidade. 

7.4. A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover, reinstalar ou substituir às expensas, no total ou em 

partes, o objeto deste Contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução da obra 

ou de materiais nela empregados. 

7.5. A CONTRATADA responderá por qualquer dano causado a qualquer material, aparelho ou equipamento sob a 

guarda, instalado ou a instalar, por manuseio, colocação ou guarda negligentes ou incorretos, até o recebimento da 

obra pela FUNDAC. 

7.6. Em todas as etapas da obra serão adotadas todas as precauções necessárias à segurança da própria obra, dos 

operários e de terceiros. 

7.7. Deverá ser seguido o TERMO DE REFERÊNCIA, o projeto, o cronograma e demais especificações e nos casos 

omissos as normas da ABTN. 

7.8. Sendo constatados serviços realizados de forma grosseira ou em desacordo, ainda que já pagos, serão refeitos 

com ônus total da CONTRATADA. 

7.9. A CONTRATADA deverá promover o armazenamento adequado de materiais, a fim de não ocorrerem perdas, 

sendo que não haverá em hipótese alguma reposição pela FUNDAC. 

7.10. A CONTRATADA, sem qualquer ônus à FUNDAC, se obriga a: 

7.10.1. Em até 10(dez) dias da assinatura do Contrato, confirmar o engenheiro responsável pela obra e recolher a 

taxa da ART junto ao CREA, colocando a placa de identificação no local, bem como apresentar a CND válida do INSS 

e comprovação de regularidade junto ao FGTS. 

7.10.2. Promover a matrícula CEI da obra junto ao INSS no ato da assinatura do contrato, efetuando os 

recolhimentos das contribuições para o INSS e FGTS a favor da referida CEI, bem como elaborar folha de pagamento 

específica e o respectivo resumo geral: deverá ainda, a cada medição, apresentar cópia autenticada da folha de 

pagamento da GFIP e da GPS relativas ao período anterior. 

7.10.3. Destacar no documento fiscal o valor correspondente a onze por cento do valor bruto dos serviços, com 

título “Retenção para a Previdência Social”. 

7.10.4. Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a execução dos 

serviços sob sua responsabilidade e sobre os materiais empregados. 

7.10.5. Cumprir as legislações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias vigentes, responsabilizando-se pelo 

pagamento de quaisquer contribuições da previdência social, legislação trabalhista e seguro de acidentes de 

trabalho e contra terceiros. 

7.10.6. Comunicar ao órgão fiscalizador qualquer erro, divergência, desvio ou omissão referente ao estipulado nas 

especificações ou em qualquer documento que faça parte integrante do Contrato. 

7.10.7. Acatar as instruções e observações que emanarem do órgão fiscalizador, refazendo qualquer serviço não 

aceito. 

7.10.8. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis, 

responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas próprias transgressões e de seus prepostos. 

7.10.9.  Manter na obra número suficiente de funcionários, obedecendo as leis Municipais nº 20024/2001 e nº 

2097/2001 e equipamentos suficientes para cumprir o prazo fixado no contrato. 

7.10.10. Manter na obra engenheiro com poderes de representação legal da empresa diariamente um mestre de 

obras. 

7.10.11. Manter no local o diário da obra. 
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7.10.12. Providenciar os seguros exigidos por lei, inclusive contra acidentes de trabalho, de responsabilidade civil 

contra danos causados a terceiros, correndo por sua conta e risco a responsabilidade por quaisquer riscos e danos 

ocorridos. 

7.10.13. Não subempreitar, sob nenhum pretexto, total ou parcialmente a obra contratada, salvo mediante 

autorização da FUNDAC. 

7.10.14. Levar imediatamente ao conhecimento do órgão fiscalizador qualquer ato extraordinário ou anormal que 

ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas cabíveis. 

7.10.15.  Fornecer aos seus empregados, os indispensáveis equipamento de proteção individual. 

7.10.16. Fazer a limpeza periódica e final da obra, de modo a mantê-la completamente livre de sujeira, entulhos e 

sobras de materiais, deverá ainda, remover entulhos produzidos pela obra dos terrenos adjacentes. 

7.10.17. Apresentar ao servidor que medirá os serviços, relação dos trabalhadores que prestaram os serviços 

relacionados com o objeto do contrato, contendo: nome, número de registro na CTPS e data de registro. 

7.11. A FUNDAC poderá reter o pagamento nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento de obrigação da CONTRATADA para com terceiros, as quais possam de qualquer forma 

prejudicar a FUNDAC; 

b)  Débitos da CONTRATADA para a FUNDAC, provenientes da execução deste contrato; 

c) Descumprimento das condições tratadas na cláusula 3.2. 

7.12. A PREFEITUIRA deterá o direito de embargo da obra, ou de etapa da obra através do órgão fiscalizador. 

7.13. FUNDAC se obriga a: 

7.13.1. Impedir que terceiros estranhos ao contrato executem os serviços. 

7.13.2. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados. 

7.13.3. Efetuar os pagamentos nos termos da Cláusula 3.2 deste contrato. 

7.13.4. Notificar a CONTRATADA quando verificada alguma irregularidade. 

7.13.5. Emitir o termo de que trata a cláusula seguinte. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

8.1. Quando o serviço estiver inteiramente concluído, será emitido o Termo de Recebimento Provisório. 

8.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado em até 90(noventa) dias, se tiverem sido sanados os 

eventuais defeitos ou imperfeições, que venham a ser verificados por parte dos trabalhos executados, e se a 

CONTRATADA tiver atendido as exigências legais, fiscais, previdenciárias e trabalhistas referentes à obra. 

 

CLÁUSULA NONA -  DAS PENALIDADES 

9.1. Havendo irregularidades na execução do objeto, o presente contrato ficará sujeito à rescisão, com as 

penalidades de acordo com o seguinte critério: 

a) Pelo atraso no início da execução da obrigação: multa equivalente a 1%(um por cento) do valor do Contrato, por 

dia de atraso, admitindo-se no máximo 10(dez) dias de atraso, após o que ficará caracterizada inexecução total ou 

parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro no caso de reincidência; 

b) Pela inexecução parcial do objeto: multa equivalente a 10%(dez por cento) do valor global do contrato; 

c) Pela inexecução total: multa equivalente a 15%(quinze por cento) do valor global do Contrato; 

d) Qualquer infringência às cláusulas ou condições previstas neste Contrato: advertência escrita e multa 

correspondente a 0,5%(meio por cento) por valor do contrato. 

9.1.1. As multas que forem aplicadas poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, 

observando o contraditório e a ampla defesa. 

9.2. Sem prejuízo da cominação de multa contratualmente prevista, à CONTRATADA, poderão ser aplicadas a 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos, pela inexecução parcial ou total do contrato, com rescisão 

unilateral pela Administração, ou caso incorra nas seguintes condutas: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Falhar ou fraudar na execução contratual; 

d) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

9.2.1. A penalidade será aplicada após o prévio processo administrativo regular que atenda o contraditório. 

 

 



 

12 
 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba 

Capital do Surfe 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei Federal nº 8666/93. 

10.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito pela FUNDAC, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 

78 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo do referido processo, desde que haja conveniência para a 

FUNDAC. 

10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

10.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo nº 

005/2019 assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando 

documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

12.1. Fica fazendo parte integrante deste contrato a proposta da CONTRATADA constantes no processo 

administrativo nº 005/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Os casos omissos serão dirimidos com base na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações pelos preceitos do 

direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado. 

 

E, assim estando justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3(três) vias, na presença de 2(duas) 

testemunhas, comprometendo-se por si e seus sucessores ao fiel cumprimento. 

 

 

 

Ubatuba, ......... de ........................ de 2019. 

 

 

 

DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAC                         EMPRESA – REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Testemunhas 

1. Nome: 

RG: 

Assinatura: 

 

2. Nome: 

RG: 

Assinatura: 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para reforma do Telhado no Espaço de Convivência da FUNDAC. 

LOCAL: Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba, São Paulo. 

 

Este TERMO DE REFERÊNCIA em pauta, destina-se a orientação de propostas para procedimento licitatório na 

abertura de processo, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHADO DA 

FUNDAC, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, que são partes 

integrantes do processo. 

 

Segue abaixo quadro demonstrativo dos serviços. 

 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1.1 SINAPI 94213 Telhamento com telha de aço/alumínio e =0,5MM 

com até 2 águas, incluso içamento af_06/2016 

M² 240,00 

1.2 SINAPI 92580 Trama de aço composta por terças para telhados 

de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical af_12/2015 

M²  

240,00 

1.3 SINAPI 94228 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte 

vertical af._06/2016 

M  

40,00 

1.4 SINAPI 89578 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, 

fornecido e instalado em condutores verticais de 

águas pluviais. Af_12/2014 

M  

30,00 

 

Os serviços serão executados conforme descrito no local deste Termo, com as equipes distribuídas através de um 

cronograma determinada pela empresa contratada. 

 

Todo o serviço a ser realizado será acompanhado pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 

atendimento as normas técnicas, mantendo a segurança com sinalização adequada e orientação indicativa 

necessária. 

 

Após a conclusão dos serviços, será feita a limpeza geral e a remoção dos entulhos. 

 

 

 

 

 

ELIZEU ALVES CORRÊA 

Diretor Presidente da FUNDAC 
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ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para reforma do Telhado no Espaço de Convivência da FUNDAC. 

LOCAL: Rua Joaquim Cursino dos Santos, nº 60, Centro, Ubatuba, São Paulo. 

 

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

GENERALIDADES 

- Além de todas as definições fornecidas pela Prefeitura nos projetos básicos e as determinações dos projetos 

executivos completos a serem elaborados pela empresa contratada e aprovados pela Secretaria de Infraestrutura 

Urbana, a contratada deverá observar as discriminações contidas neste memorial, não podendo alegar ignorância 

em nenhum dos itens que farão parte desta construção. 

- A obra em seus mínimos detalhes, deverá ser executada, rigorosamente, de acordo com os projetos, memorial 

descritivo e normas técnicas da ABNT. 

- Em caso de divergências entre projetos, memorial ou obra, a fiscalização deverá ser informada para as devidas 

providências, prevalecendo sempre o padrão de qualidade não podendo ser inserida qualquer modificação sem o 

consentimento expresso da fiscalização. 

- De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só a contratada 

caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes. 

- Caberá a contratada a elaboração dos desenhos “as built” incidentes quando necessários. 

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e adquiridos conforme as 

especificações descritas no projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos serviços 

a serem executados. 

- Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados para garantir a qualidade da obra. 

- Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam plenamente o presente memorial, as 

boas normas de execução ou as normas brasileiras, não sendo liberadas medições para pagamento até o total 

saneamento das pendências apontadas pela fiscalização. 

- A Prefeitura poderá exigir a troca de profissionais quando os mesmos não atenderem às normas ou solicitações da 

fiscalização. 

- A contratada deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, em especial a 

NR-18 sobre Condições e meio ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

- Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros (vizinhos e transeuntes) deverão ser reparados ou 

ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução 

para que tais danos não venham a ocorrer. 

ITENS 

1. COBERTURA 

1.1. TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO – As telhas metálicas devem ser fornecidas com isolamento termo acústico, com 

espessura de 0,5 mm, proporcionando sensível redução do ruído externo e alto isolamento térmico para as 

coberturas e fechamentos. Deverá obedecer a devida inclinação conforme o projeto. 

1.2. TRAMA DE AÇO – Trama de aço composta por terças de aço para telhados de até 2águas para telha metálica 

termo acústica. 

1.3. CALHA – As calhas deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados 

de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores. 

1.4. CONDUTORES – Condutores de água para águas pluviais fixadas corretamente nas calhas. 

 

 

 

 

UBATUBA, ........... DE .................. 2019 

 

 

 

ELIZEU ALVEZ CORRÊA 

Diretor Presidente da FUNDAC 
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

OBRA: REFORMA DO TELHADO 

 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO VALOR 30 DIAS – 1 MÊS  60 DIAS – 2 MÊS TOTAL 

  

COBERTURA 

 

R$ 28.210,00 

50% 50% 100% 

   R$14.105,00 R$ 14.105,00 R$ 28.210,00 
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VII - PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


