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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

EDITAL Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR GLOBAL 

A  FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  UBATUBA,  por  meio  da  Sra. CAMILA BRANDÃO CHAGAS, Diretora Presidente, torna 

público que, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 

tipo MENOR VALOR GLOBAL, na forma de execução direta, através de empreitada por preços global, tendo por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 1 (UMA) 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇOES DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBATUBA – FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA, conforme Termo de 

Referência (Anexo I). O recebimento da documentação de Habilitação e Propostas se dará impreterivelmente até 11h30m do dia 

24/09/2021 na Avenida Professor Thomaz Galhardo, nº 865, Centro, CEP: 11680-000, Ubatuba-SP. No mesmo dia às 14h00m, serão 

abertos em ato público, pela Comissão Permanente de Licitação, os envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e envelopes 

nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, no mesmo endereço. 

1 – OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a escolha da proposta de menor valor global para EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  EXECUÇÃO 

OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 1 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇOES DE 

PROPRIEDADE DA FUNDAÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA – FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA 

FUNDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA, conforme Termo de Referência (Anexo I). 

 
1.2. Os serviços deverão observar rigorosamente a descrição, especificações técnicas e demais requisitos previstos neste edital e seus 

anexos. 

 
1.3. A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da Fundação, não isenta e nem exclui a integral e única 

responsabilidade da licitante vencedora pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados à Fundação ou a terceiros, em 

decorrência da execução ou não dos serviços objeto desta licitação. 

 
1.4. A licitante vencedora será responsável, por quaisquer erros ou serviços executados em desacordo com o Termo de Referência, 

correndo por sua conta a recuperação e recomposição do mesmo e consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus 

prepostos, vier a causar à Fundação e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras 

despesas a que a Fundação ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua 

execução. 

1.5. A licitante vencedora será a única responsável pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles 

referentes. 

1.6. O regime de execução será de empreitada a preço global. 
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2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos relacionados com esta licitação deverão ser solicitados, por escrito até 03 (três) dias úteis 

anteriores a entrega dos envelopes, junto à Comissão Permanente de Licitação, protocolizados na Fundação no endereço acima, no 

horário das 09h00m às 11h00m e das 14h00h às 16h00m, dias uteis. 

2.2. O edital completo deverá ser retirado na Fundação mediante apresentação de um pen-drive ou CD ou em sua página eletrônica:  
https://fundac.ubatuba.sp.gov.br/editais/  

2.3. Integram este edital de Tomada de Preços: 

2.3.1. Termo de Referência – Anexo I; 

2.3.2. Representação – Anexo II; 

2.3.3. Proposta de Preços – Anexo III; 

2.3.4. Declaração de Fatos Impeditivos – Anexo IV; 

2.3.5. Declaração de condição de microempresa ou EPP – Anexo V; 

2.3.6.  Minuta do Contrato – Anexo VI; 

2.3.7. Termo de Ciência e Notificação – Anexo VII. 

3.  DA REPRESENTAÇÃO 

3.1. A licitante poderá nomear um representante junto a CPL, munidos de documentos para participar deste procedimento licitatório. 

3.2. Cada licitante terá apenas um representante, com idade a partir de 18 (dezoito) anos. 

3.3. Para representar deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

3.3.1. Declaração de Representação conforme Anexo II; 

3.3.2. O estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.3.3. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados no item 3.3.2., que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

3.4. O representante legal ou o procurador deverão identifica-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.4.1. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão. No caso de cópias, as mesmas 
deverão ser autenticadas por tabelião ou pela Comissão, desde que apresentadas nas vias originais. 
 
3.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Condições específicas para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

4.1.1. Estará assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas ou empresas de pequeno porte, devidamente enquadradas 

aos comandos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, desde que não estejam inclusas nas vedações previstas no  § 4º do 

mesmo artigo; 

4.1.2. O tratamento diferenciado e favorecido será concedido mediante a declaração da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 – Anexo V; 

4.1.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte que não comprovarem sua condição poderão participar normalmente do certame, 

porém, não usufruirão de tratamento diferenciado. 

https://fundac.ubatuba.sp.gov.br/editais/
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4.2. Não poderão participar da Tomada de Preços: 

4.2.1. Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

4.2.2. Pessoa Jurídica suspensa temporária de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Ubatuba, nos 

termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

4.2.3. Pessoa Jurídica impedida de licitar e contratar com o Município de Ubatuba, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 

10.520 de 17 de julho de 2002. 

4.2.4. Pessoa Jurídica com falência decretada. 

4.2.5. Tenha para tanto constituído consórcio ou, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.2.6. Pessoa Jurídica cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data da publicação do Edital, servidor(es) ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) nos órgãos ou entidades contratantes ou 

responsáveis pela Tomada de Preços, ou agente(s) público(s), impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 

constitucional ou legal. 

4.2.7. A participação na Tomada de Preços implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, disposições e 

condições do Edital, da Minuta do Contrato e seus Anexos, bem como das demais normas aplicáveis a esta Tomada de Preços. 

4.3. PRAZOS E DATAS 

4.3.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

4.3.2. Os prazos de execução obedecerão aos interstícios previstos no Anexo I e na respectiva Ordem de Serviço. 

4.3.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, 

inciso IV, da Lei Federal nº 8.666 de 1993.  

4.3.4. A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, 

devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

4.4. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

4.4.1. Aplica-se a presente licitação e ao contrato que dela defluirá no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8666/93 e suas 

alterações; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014 e Lei Municipal nº 

3.973/2017. 

 
4.5. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

4.5.1. A Fundação poderá até a formalização definitiva do instrumento contratual, desistir da contratação, bem assim, revogar 
por interesse público ou anular esta licitação no todo ou em parte, sem que disso resulte para qualquer licitante direito e pedido 
de ressarcimento ou indenização. 
 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas separadamente, em uma só via, em dois envelopes, ambos opacos e 

devidamente fechados, titulados na ordem regulamentada pela Lei Municipal nº 3.973/2017. 

ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA COMERCIAL 

 
5.2. Os envelopes mencionados deverão conter na sua parte externa, além da denominação social, nº do CNPJ e nº da Inscrição 
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ENVELOPE Nº  _ 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2021 

Processo nº 013/2021 

 

 

 

 

Processo nº 0.000/2019 

Estadual da proponente, os seguintes 

dizeres: 

 

 

5.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, via postal, e-mail ou por “fac-símile”. 

5.4. Os documentos constantes de cada envelope deverão ser apresentados em pastas, contendo uma primeira página que 

discrimine seu conteúdo (índice), e as demais, numeradas, rubricadas e na ordem estabelecida neste edital. 

5.5. A proposta deverá seguir as instruções contidas neste edital. 

5.6. Todos os documentos referidos neste edital deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópias autenticadas  

por cartório competente ou por funcionário da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, não sendo aceitos 

protocolos e nem documentos com prazos de validade vencidos. No caso de certidão, quando não consignar o prazo de validade, serão 

consideradas válidas as expedidas com data não superior a 90 (noventa) dias, anteriores a data de entrega dos envelopes. 

5.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

5.8. Após o horário estabelecido, não será recebido qualquer documento dos eventuais licitantes, tampouco serão permitidos 

acréscimos ou modificações naqueles porventura já recebida. 

6.  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 01 

6.1 Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.1.1. Cédula de identidade dos sócios;  

6.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração quando houver; 

6.1.3. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última alteração, no caso de inexistência de contrato 

consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do estatuto e 

alterações subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação relativa à eleição de seus administradores; 

6.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício; 

6.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 
 

6.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL: 

6.2.1. Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF dos sócios; 
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6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

 

 

6.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação; 

6.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outro equivalente na forma da Lei, referente aos 
tributos mobiliários; 

6.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais (inclusive as contribuições  sociais - INSS) e à 

Dívida Ativa da União (DAU); 

6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais, instituídos por Lei. 

6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa, relativa a débitos trabalhistas (conforme Lei Federal nº 12440/2011, que veio dar nova redação aos arts. 27, inciso IV e 

art. 29, inciso V da Lei Federal nº 8666/93). 

 

6.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.3.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, salvo para o caso de a licitante apresentar Certidão Positiva de Recuperação Judicial, com a demonstração de Plano de 

Recuperação, homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas 

no Edital. 

 

6.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.4.1. Prova de capacidade técnica operacional através da comprovação da licitante possuir, na data prevista para a entrega da proposta, 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto licitado. 

6.5. DECLARAÇÕES 

6.5.1. Declaração de Fatos Impeditivos – Anexo IV; 

6.5.2. Declaração de condição de microempresa ou EPP – Anexo V. 

7. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N° 02 

7.1. A Proposta Comercial deverá conter as seguintes informações e documentos: 

7.2. Proposta em papel timbrado da empresa, conforme Anexo III a este edital. 

7.3. Planilha Estimativa de Quantitativos e preços unitários e global, com 02 (duas) casas decimais de cada um dos itens relacionados, bem 

como o valor por extenso, em moeda nacional. 

7.4. Não serão aceitos preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis nos termos dos parágrafos 3º e 4º do 

artigo 44, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes. 
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7.6. O preço proposto deverá contemplar todos os 

custos diretos e indiretos porventura decorrente ou de qualquer outra forma relacionados com a perfeita e integral execução do objeto da 

presente licitação. 

 

 

8. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1.  Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só terão direito a usar da palavra, a rubricar documentos, a 

consignar recursos e a firmar a ata os representantes devidamente nomeados pelas licitantes, sendo no máximo 01 (um) por licitante. 

8.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma licitante. 

8.3. Os envelopes nº 01 e 02 serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, e, representantes nomeados das 

licitantes, presentes ao ato de abertura dos envelopes. 

8.4. Os envelopes nº 01 e 02 serão abertos (observada a ordem: primeiro a fase de habilitação e após o julgamento das propostas) pelo 

Presidente e todas as folhas serão rubricadas por este e pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes ao ato. 

8.5. Todos os documentos, após, rubricados, deverão ser examinados pelos representantes das licitantes presentes, sendo registradas em ata 

assinada, as impugnações, soluções e manifestações de concordância para o prosseguimento do processo licitatório. 

8.6. A seguir, serão encerrados os trabalhos da sessão, para que a Comissão possa examinar cuidadosamente os documentos apresentados. 

9. FASE DE HABILITAÇÃO 

9.1. Os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação, observando que não serão habilitadas as 

empresas que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 6, ou o fizerem de maneira incompleta ou incorreta. 

9.2. Excetuam-se aos comandos do item 9.1, anterior, as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido que comprovem tal 

condição. Nestes casos, em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em consonância ao parágrafo 1º do 

artigo 43 da lei Complementar 123, de 14/12/06 alterada pela lei Complementar 147, de 07/08/2014 será assegurada o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Comissão Permanente de Licitação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a proponente for declarada vencedora, para a regularização da documentação. 

9.3. Quando todas Licitantes forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para apresentação de nova documentação escoimada das causas. 

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. A Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que: com valor global superior ao limite na Proposta de Preços – Anexo 

III, e as que não atenderem o artigo 48, inciso II, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

Federal nº 9.648/98. 

10.2. A Comissão Permanente de Licitação fará conferência dos valores constantes da proposta. Verificando erro de cálculo ou de anotações 

no preenchimento, serão considerados os valores por extenso. 

10.3. As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço global, sendo que a classificação se fará levando em conta a ordem crescente 

dos preços globais oferecidos. A proposta de menor preço global será considerada a vencedora temporária da licitação. 
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10.4. Somente após a realização da demonstração 

das funcionalidades técnicas e requisitos dos sistemas informatizados, com a devida aprovação, a vencedora temporária será declarada 

vencedora definitiva do certame. 

 

 

10.5. Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que não se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte será identificada todas as propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a ela, apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte, que tenham comprovado sua condição de enquadramento. 

10.6. Neste caso será concedido a Licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, nos termos do artigo 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006 a possibilidade de apresentar proposta de valor inferior àquela considerada 1ª colocada até então, caso 

apresente proposta de valor inferior, considerada válida, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua oferta  classificada em 

primeiro lugar. 

10.7. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 8.2.7.1, serão convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese do item 10.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no interva lo 

estabelecido no item 10.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.9. Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte renunciarem ao Direito de Preferência, será considerada primeira 

classificada a empresa que apresentou originalmente a proposta de menor valor. 

 
10.10. Só se aplica o tratamento diferenciado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

10.11. Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço global e, após, obedecido o disposto no § 2º, Art. 3º, da Lei 

Federal nº 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todas  as licitantes serão 

convocadas, vedado qualquer outro processo. (§ 2º, art. 45, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações). 

11. RECURSOS 

11.1. Serão cabíveis recursos, na fase de habilitação, no julgamento da proposta e na demonstração do sistema, na forma do artigo 109, da Lei 

nº 8.666 de 1993. 

12. DO CONTRATO 

12.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto ao vencedor, a empresa será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

contrato, consoante minuta apresentada no Anexo VI. 

12.2. A licitante vencedora deverá assinar, juntamente com o contrato, Termo de Ciência e Notificação, para fins de encaminhamento e 

instrução dos autos ao Tribunal de Contas, conforme Anexo VII. 

12.3. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender a convocação nos termos supra referidos, dentro do pra zo e 

condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou 

revogar a licitação, sem prejuízo das sanções aplicáveis à espécie. 
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

13.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da respectiva nota fiscal eletrônica de serviços. 

13.2. Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número desta Tomada de Preços e do empenho, 

sendo que na sua ausência à mesma será recusada. 

 

13.3. Os pagamentos deverão ser efetuados mediante depósito em conta bancária, conforme dados informados pelo contratado junto com o 

envio da nota fiscal. 

13.4. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

13.5. A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo estabelecido nessa cláusula até a data do efetivo 

pagamento, os quais serão corrigidos pela variação do IPCA.   

13.6. Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora de responsabilidades pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação. 

13.7. Em havendo prorrogação do prazo contratual e após, transcorridos os 12 meses iniciais, os preços contratados poderão sofrer r eajustes, 

tendo-se como base, o IPCA, tendo-se como índice base aquele referente a data base de apresentação da proposta. 

14. PENALIDADES E RESCISÃO 

14.1. O descumprimento de quaisquer disposições desse edital, bem como das cláusulas do instrumento contratual que vier a ser celebrado 

entre as partes sujeitará a licitante vencedora às penalidades elencadas no artigo 86 e seguintes, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas quanto às multas a legislação vigente. 

14.2. As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que a Fundação rescinda unilateralmente o instrumento contratual e 

aplique outras sanções previstas na legislação vigente. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração no caso de rescisão contratual. 

14.3. Para o caso de multas, será aplicado o percentual de 2% referente ao valor do contrato no caso de inadimplemento parcial e de 10% no 

caso de inadimplemento total das obrigações pactuadas. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser resolvidas pela Fundação a seu inteiro critério, sempre 

respeitando os princípios gerais de licitação. 

15.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, 

informações ou dados adicionais, se entender que são necessários para o seu julgamento, sendo que os esclarecimentos não poderão implicar 

em modificação das condições do preço ofertado. 

16. FISCALIZAÇÃO, OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

16.1. Todos os serviços executados pela licitante vencedora serão fiscalizados pela Fundação, obrigando-se a licitante vencedora a facilitar e 

fornecer qualquer informação solicitada para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função. 

16.2. São obrigações e responsabilidades da licitante vencedora, além de outras constantes deste edital e seus anexos, e que por lei couberem: 

16.2.1. Execução dos serviços, observando rigorosamente as especificações e demais requisitos previstos neste edital e seus anexos, e, normas 

legais, administrativas e técnicas aplicáveis; 
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16.2.2. Quando da ocorrência de irregularidade de 

qualquer natureza, deverá comunicar, por escrito, tão logo o fato seja percebido, para que a Fundação possa tomar as providências devidas; 

16.2.3. Manter às suas expensas, mão de obra, e tudo o mais que necessário for para a completa e satisfatória execução dos serviços, bem 

assim responsabilizando-se pelos encargos tributários, previdenciários e o cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança no 

trabalho de seus empregados. 

 

16.3. Obrigações e responsabilidades da Fundação, além de outras constantes deste edital e seus anexos e que por lei couberem: 

16.3.1. Manter a fiscalização necessária para acompanhamento dos serviços; 

16.3.2. Efetuar os pagamentos que forem devidos à licitante vencedora, observadas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o direito de promover qualquer diligência que entenda conveniente, nos termos do 

Parágrafo 3º, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17.2. A empresa que vier a ser contratada, não poderá subcontratar os serviços objetivados nesta licitação, sob pena de rescisão do respectivo 

Instrumento Contratual, além da aplicação das penalidades previstas, sem a expressa autorização da Fundação. 

17.3. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus anexos, não podendo invocar, posteriormente, 

nenhum impedimento quanto aos mesmos, quanto ao perfeito cumprimento do instrumento contratual que vier a ser celebrado entre as 

partes. 

17.4. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, seus anexos e instruções, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e normas legais, gerais ou especiais aplicáveis à espécie. 

17.5. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 

serviços, conforme artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
17.6. Toda alteração contratual deverá ser aprovada previamente pela autoridade competente e formalizada por meio de termo de 

aditamento, observada a legislação pertinente. 

17.7. A responsabilidade da licitante que vier a ser contratada é integral para os serviços que vierem a ser executados em razão desta licitação, 

nos termos do Código Civil vigente, sendo que a presença da fiscalização da Fundação, não isentará a responsabilidade da licitante vencedora. 

17.8. Todo e qualquer serviço mencionado nos documentos que integram o presente edital e seus anexos, será executado sob a 

responsabilidade direta da licitante vencedora. 

17.9. Compete às empresas interessadas fazer minucioso exame dos elementos constantes deste edital e seus anexos, de modo a poderem, 

em tempo e por escrito, apresentar todas as dúvidas encontradas, para os devidos esclarecimentos. 

18. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

18.1. A impugnação do edital terá lugar nas condições do que dispõe os parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
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19. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-

FINANCEIROS 

 
19.1. O valor estimado do contrato para execução dos serviços, objeto desta licitação é de R$ 801.667,44 (Oitocentos e um mil seiscentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), oriundo de Fonte 01 – Tesouro, 05.01.08.2430003.2018.3.3.90.39.00 – Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

20. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

20.1. Quaisquer informações sobre a presente licitação deverão ser obtidas por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação, até 03 

(três) dias úteis anteriores à entrega dos envelopes. 

21. FORO 

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba/SP, para dirimir questões resultantes ou relativas à aplicação desta Tomada de Preços ou 

execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa. 

E PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS, É EXPEDIDO O PRESENTE EDITAL, QUE É AFIXADO NO 

LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. 

 

Ubatuba/SP, 01 de setembro de 2021. 

 
 

 
Camila Brandão Chagas 

Diretora Presidente 
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ANEXO I –TERMO DE REFERENCIA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

EXECUÇÃO OPERACIONAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL 

 

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1.1 Este termo de referência fixa o período de 12 (doze) meses de contrato para a execução operacional do Serviço de Acolhimento 

Institucional para crianças e adolescentes, podendo ser prorrogado por igual período. 

 
2. DO OBJETO 

2.1 Constitui o objeto deste Termo de Referência a EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 01 (UMA) UNIDADE DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇÕES DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA – 

FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE UBATUBA, conforme as orientações técnicas: Serviços 

de Acolhimento para crianças e adolescentes aprovadas pela Resolução Conjunta nº 01 de 18 de julho de 2009, do CONSELHO NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS e do CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONANDA e lei 8069 de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) mediante celebração de Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da Lei 

8.666/1993. 

2.2 Serve o presente Termo de Referência de orientação e especificação para a execução de Plano de Trabalho de Empresa Especializada para 

prestação de Serviços Operacionais para Fornecimento de Mão de Obra, em decorrência do Processo Administrativo nº 013/2021, para a 

execução de parceria de Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade em Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 

(zero) a 18 (dezoito) anos incompletos, na seguinte modalidade:  01 (uma) Unidade na Modalidade de Abrigo Institucional, com capacidade de 

atendimento de até 10 (dez) acolhidos. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

3.1 O Serviço acima descrito é de funcionamento ininterrupto (24 hs). 

3.2 A Fundac ficará encarregada da execução técnica do serviço de Acolhimento Institucional. 

3.3 A Fundac dispõe de dois imóveis próprios com características de residência familiar na região central do Município de Ubatuba – SP, com 

fácil acesso à rede de serviços públicos, escolas, unidades básicas de saúde, Santa Casa – pronto socorro, centro odontológico, etc. 

3.4 A contratação da equipe de profissionais referida no item 6.2, será de responsabilidade da empresa contratada. 

3.4.1 O processo de seleção para a contratação dos profissionais, assim como a posterior formação/capacitação será realizada pela empresa 

contratada em conjunto com a Equipe Técnica da FUNDAC. 

3.5 Fica sob responsabilidade da FUNDAC apresentar a executar o Plano de Trabalho referente à execução do Serviço de Acolhimento para 

celebração do Contrato de Prestação de Serviços Operacionais. 

3.6 O serviço de Acolhimento Institucional é executado por meio de Contrato de Prestação de Serviços Operacionais. 

4. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

4.1 Garantir o recurso humano operacional integral no Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional para crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, na faixa de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, em 01 

(um) imóvel próprio da FUNDAC utilizados para o serviço, conforme tabela exposta no item 6. 

4.2 Garantir condições de habitabilidade, segurança, acessibilidade e limpeza dos 01 (um) imóvel onde serão prestados o Serviço de 

Acolhimento Institucional, bem como zelar pelo imóvel, equipamentos e bens permanentes e duráveis existentes na Unidade. 

4.3 Garantir, em parceria com a FUNDAC capacitação/formação periódica da equipe de execução operacional do Acolhimento Institucional. 
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4.4 Desenvolver as atividades pedagógicas, socializantes, passeios, atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer, elaborando 

cronograma em conjunto com a equipe técnica da FUNDAC às atividades internas da Unidade e externas. 

5. DA PLANILHA DE CUSTOS 

5.1 Para a elaboração da presente proposta, a Empresa Contratada deverá apresentar planilha de custos com as seguintes despesas, que serão 

custeadas com o valor do repasse referente ao Contrato celebrado, além de outras que entender necessárias para a execução do serviço: 

 Pessoal, encargos sociais e provisionamentos. 

 
 
6. DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS 
 
6.1 Em relação à equipe de recursos humanos, devem ser respeitados as respectivos pisos salariais e equiparação aos valores e remunerações 
oferecidas no mercado de trabalho. 
 
6.2 Para o atendimento do Abrigo Institucional, a equipe que será contratada deverá ser composta, no mínimo, conforme o seguinte quadro: 
 

Tipo Profissional  
Função 

Carga Horária Semanal Quantidade Org. carga horária 

 
 
Educador Social Diurno  
Ensino médio completo 

 
 
Plantão de 12 h por 36 h 

04 (quatro) para 01 (uma) 
Unidade de abrigo 
Institucional de Pequeno Porte   

Escala de 12 hs de trabalho por 
36 hs de descanso 

 
 
Educador Social Noturno  
Ensino médio completo 

 
 
Plantão de 12 h por 36 h 

 
04 (quatro) para 01 (uma) 
Unidade de abrigo 
Institucional de Pequeno Porte   

Escala de 12 hs de trabalho por 
36 hs de descanso 

 
 
Técnico Social 
Nível superior 

 
 
40 horas semanais 

01 (um) para 01 (uma) unidade 
de Abrigo Institucional de 
Pequeno Porte 

 
Segunda a sexta-feira, 08 horas 
por dia  

 
 
Cozinheira – Ensino 
Fundamental completo 

 
 
44 horas semanais 

01 (um) para 01 (uma) unidade 
de Abrigo Institucional de 
Pequeno Porte 

Segunda a sexta-feira, 08 horas 
por dia e sábado das 08h00min 
às 12h00min 

 
Auxiliar de serviços gerais – 
ensino fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
44 (quarenta e quatro) horas 
semanais 

01 (um) para 01 (uma) unidade 
de Abrigo Institucional de 
Pequeno Porte 

Segunda a sexta-feira, 08 horas 
por dia e sábado das 08h00min 
às 12h00min 

 
  
Motorista 

 
44 (quarenta e quatro) horas 
semanais 

 
01 (um) para 01 (uma) unidade 
de Abrigo Institucional de 
Pequeno Porte 

Segunda a sexta-feira, 08 horas 
por dia e sábado das 08h00min 
às 12h00min 

 
6.3 Principais atividades desenvolvidas por cada profissional: 
 

 Educador Social 

 
a) Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção dos menores acolhidos; 

b) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente, 

conforme orientação da Equipe Técnica da Fundac); 

c) Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento de cada criança e/ou adolescente;  

d) Organização de fotografia e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar 

sua história de vida; 

e) Acompanhar nos serviços de saúde, escola e necessidades requeridas no cotidiano; 

f) Apoio na preparação da criança e/ou adolescente para o desligamento. 
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 Técnico Social 

 
a) Analisam, elaboram, coordenam e executam planos, programas e projetos para viabilizar os direitos da população e seu acesso às 

políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a cultura. 

 

 Cozinheira 

 
a) Preparação das refeições diárias; 

b) Limpeza e organização da copa e cozinha; 

c) Solicitação de compra de produtos de alimentos à Equipe Técnica da Fundac; 

d) Auxílio ao controle de estoque de mantimentos  

 

 Auxiliar de serviços gerais 

 
a) Cuidado com a limpeza dos ambientes internos e externos 

b) Cuidados com a manutenção dos ambientes internos e externos 

c) Solicitação de compra de produtos de higiene e limpeza à Equipe Técnica da Fundac. 

 

 Motorista  

 
a) Transporte de atendidos e funcionários, conforme necessidade do serviço.  

 
 

 

 
Ubatuba/SP, 01 de setembro de 2021. 

 
 
 

Camila Brandão Chagas 
Diretora Presidente 
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ANEXO II – REPRESENTAÇÃO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021  

PROCESSO: 013/2021 

 

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 1 (UMA) 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇOES DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBATUBA – FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA 

 

PREZADOS SENHORES: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa empresa.........................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, com sede na 

..............................., nomeamos o Sr.(a)....................., portador da Cédula de Identidade R.G. nº.......... e inscrito no CPF sob o 

nº......................para nos representar na licitação em referência, conferindo, ao mesmo, poderes para praticar todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

Local e data. 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável 
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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021  

PROCESSO: 013/2021 

 

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 1 (UMA) 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇOES DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBATUBA – FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREZADOS SENHORES: 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à licitação em referência, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

O valor global de nossa proposta é de R$ 00.000,00 (Valor por extenso), conforme Planilha Estimativa de Quantitativo e Preço abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CARGA HORARIA  QTDE. 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Educador social diurno Plantão de 12h por 36h 4 R$ R$ ......... 

2 Educador social noturno Plantão de 12h por 36h 4 R$ R$ ......... 

3 Técnico social 40 horas semanais 1 R$ R$ ......... 

4 Cozinheira 44 horas semanais 1 R$ R$ ........... 

5 Auxiliar de serviços gerais 44 horas semanais 1 R$ R$.......... 

6 Motorista 44 horas semanais 1 R$ R$........... 
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DECLARAMOS QUE: 

 

Nos preços unitários e global por nós cotados, levamos em consideração todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e 

satisfatória execução dos serviços objetivados neste edital; 

 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e data 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E DE REGULARIDADE PERANTE O MNISTÉRIO DO TRABALHO 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021  

PROCESSO: 013/2021 

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 1 (UMA) 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇOES DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBATUBA – FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, para fins de participação na Tomada de Preços acima, que nossa empresa: 

 

 Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

 

 Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

 

 Não existe fato impeditivo à nossa Habilitação; 

 

 Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;  

 
 

 Aceita e concorda com todas as condições do presente ato convocatório e das especificações que fazem 

parte integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Local e data. 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

 



 
 
 
 

 

Sede Administrativa: 
Av. Profº. Thomaz Galhardo, 865  

 Centro – Ubatuba – SP 
 (12) 3833-9119 . (12) 3832-1379   

E-mail: fundac@ubatuba.sp.gov.br 

Espaço de Convivência: 
Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60  

 Centro – Ubatuba – SP 
(12) 3832-1421 . (12) 3832-1980 

 E-mail: fundac@ubatuba.sp.gov.br   

 

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

Capital do Surfe 

 
 

 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021  

PROCESSO: 013/2021 

 

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS – MODALIDADE DE 1 (UMA) 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NAS INSTALAÇOES DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBATUBA – FUNDAC, EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA FUNDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE UBATUBA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAMOS, para fins de participação na Tomada de Preços acima, sob as penas da Lei, que nos enquadramos na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

Local e data. 

 

Nome da licitante Carimbo e assinatura  
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º XXXX/2021  

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 

 PROCESSO N.º 013/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA E A EMPRESA ___________________. 

 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA, inscrita no CNPJ n. 05.914.497/0001-77, 

com sede na Rua Professor Thomaz Galhardo, nº 865, Centro, Município de Ubatuba, Estado de São Paulo, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por sua Diretora Presidente, a Sra. CAMILA BRANDÃO CHAGAS, brasileira, casada, 

portadora da cédula de identidade R.G. sob o nº 33.524.758-1-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 273.688.118-47, e a empresa..............., 

inscrita no CNPJ sob o nº................................, com sede na ........................doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representado(a) pelo Sr.(a)..........., portador(a) da cédula de identidade nº.................e inscrito(a) no CPF sob o nº. ................., residente e 

domiciliado(a) na..............................., têm entre si justa e contratada a celebração do contrato administrativo, vinculando-se as partes à 

Tomada de Preços nº 001/2021, decorrente do Processo Administrativo nº 013/2021, regido .pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho de 1993 

e suas alterações posteriores, além das demais normas legais em vigor, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Para   Execução Operacional do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes de 0 a 18 Anos – Modalidade de 1 (Uma) Unidade de Acolhimento Institucional, nas instalações de propriedade da 

Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba – Fundac, em conjunto com a Equipe Técnica da Fundação, no município de Ubatuba 

1.2. Os serviços deverão observar rigorosamente as especificações técnicas, e demais requisitos previstos no Edital da Tomada de 

Preços e seus Anexos, independentemente de transcrição.  

1.3. Qualquer alteração nas especificações, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no decorrer da execução dos 

serviços e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, por escrito. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS 

2.1 São partes integrantes do presente contrato o Edital da Tomada de Preços nº 00/2021 e seus Anexos e Proposta da 

CONTRATADA, devidamente assinada e rubricada; 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS 

3.1. O valor estimado do contrato para execução dos serviços, objeto desta licitação é de R$ 000.000,00 (valor por extenso), oriundo de Fonte 

01 – Tesouro, 05.01.08.2430003.2018.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

3.2. O valor estimado no subitem 3.1 poderá sofrer alterações, em virtude de acréscimo de serviço, conforme artigo 65, parágrafo 

1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTOS 

4.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da respectiva nota fiscal eletrônica de serviços. 

4.2. Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número desta Tomada de Preços e do empenho, 

sendo que na sua ausência à mesma será recusada. 

4.3. Os pagamentos deverão ser efetuados mediante depósito em conta bancária, conforme dados informados pelo contratado junto com o 

envio da nota fiscal. 

4.4. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

4.5. A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo estabelecido nessa cláusula até a data do efetivo 

pagamento, os quais serão corrigidos pela variação do IPCA.  

4.6. Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora de responsabilidades pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

5.1. Em havendo prorrogação do prazo contratual e após, transcorridos os 12 meses iniciais, os preços contratados poderão sofrer reajustes, 

tendo-se como base, o IPCA, tendo-se como índice base aquele referente a data base de apresentação da proposta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E PRAZOS 

6.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

6.2. Os prazos de execução obedecerão aos interstícios previstos no Anexo I e na respectiva Ordem de Serviço. 

6.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, inciso 

IV, da Lei Federal nº 8.666 de 1993.  

6.4. A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo 

ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da CONTRATANTE, sem que a elas se limitem: 

7.1.1. Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

7.1.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste contrato; 

7.1.3. Garantir à CONTRATADA, acesso à documentação técnica necessária; 

7.1.4. Expedir as respectivas Ordens de Serviços; 

7.1.5. Manter a fiscalização necessária para acompanhamento do serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limitem: 

8.1.1. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e 

acertar providências; 
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8.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 

constatadas pela Fiscalização nos serviços; 

8.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, de correntes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato; 

8.1.4. Comunicar à Fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, o preposto que, uma vez aceito 

pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato; 

8.1.5. Quando da ocorrência de irregularidade de qualquer natureza, deverá comunicar, por escrito, tão logo o fato seja 

percebido, para que a CONTRATANTE possa tomar as providências devidas; 

8.1.6. A CONTRATADA deverá facilitar qualquer informação aos agentes fiscalizadores da CONTRATANTE. 

  

CLÁUSULA NONA– PENALIDADES 

9.1. O descumprimento de quaisquer disposições desse edital, bem como das cláusulas do instrumento contratual que vier a ser celebrado 

entre as partes sujeitará a licitante vencedora às penalidades elencadas no artigo 86 e seguintes, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas quanto às multas a legislação vigente. 

9.2. As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que a Fundação rescinda unilateralmente o instrumento contratual e 

aplique outras sanções previstas na legislação vigente. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração no caso de rescisão contratual. 

9.3. Para o caso de multas, será aplicado o percentual de 2% referente ao valor do contrato no caso de inadimplemento parcial e de 10% no 

caso de inadimplemento total das obrigações pactuadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

10.1. A interpretação e a aplicação dos termos deste Contrato serão regidas pela legislação vigente e o Juízo do Município da 

CONTRATANTE terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia do Contrato, na comarca de Ubatuba. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas vias), de igual teor e valor, 

conjuntamente com as testemunhas instrumentárias, a todo o ato presente, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, 

comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por sie seus sucessores, em juízo ou fora dele. 

 
Ubatuba/SP, 00 de xxxxxxxxxx de 2021. 

    

 
CAMILA BRANDÃO CHAGAS                                                                        CONTRATADA 
   Diretora Presidente                                                                     Representante Legal        

 

TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 
 

   

NOME  NOME 

RG. XXXXXXXXXXXXX  RG. XXXXXXXXXXXXXXX 



 
 
 
 

 

Sede Administrativa: 
Av. Profº. Thomaz Galhardo, 865  

 Centro – Ubatuba – SP 
 (12) 3833-9119 . (12) 3832-1379   

E-mail: fundac@ubatuba.sp.gov.br 

Espaço de Convivência: 
Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60  

 Centro – Ubatuba – SP 
(12) 3832-1421 . (12) 3832-1980 

 E-mail: fundac@ubatuba.sp.gov.br   

 

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

Capital do Surfe 

 
 

ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: Para   Execução Operacional do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Acolhimento Institucional de 
Crianças e Adolescentes de 0 a 18 Anos – Modalidade de 1 (Uma) Unidade de Acolhimento Institucional, nas instalações de 
propriedade da Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba – Fundac, em conjunto com a Equipe Técnica da Fundação, no 
município de Ubatuba, de acordo com o Anexo I, Termo de Referência, que integra esse instrumento. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante 

regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado d e São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, 

peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o 

que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretor Presidente 

CPF: 273.688.118-47        RG: 33.524.758-1 

Data de Nascimento: 13/06/1980 

Endereço residencial completo: Rua da Pedra, 639 – Cachoeira dos Macacos – Ubatuba/SP 

E-mail institucional fundac@ubatuba.sp.gov.br 

E-mail pessoal: mila.bra.dao@hotmail.com 

Telefone (s): (12) 3833.9119 (comercial) 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 



 
 
 
 

 

Sede Administrativa: 
Av. Profº. Thomaz Galhardo, 865  

 Centro – Ubatuba – SP 
 (12) 3833-9119 . (12) 3832-1379   

E-mail: fundac@ubatuba.sp.gov.br 

Espaço de Convivência: 
Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60  

 Centro – Ubatuba – SP 
(12) 3832-1421 . (12) 3832-1980 

 E-mail: fundac@ubatuba.sp.gov.br   

 

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

Capital do Surfe 

 
 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretor Presidente 

CPF: 273.688.118-47        RG: 33.524.758-1 

Data de Nascimento: 13/06/1980 

Endereço residencial completo: Rua da Pedra, 639 – Cachoeira dos Macacos – Ubatuba/SP 

E-mail institucional fundac@ubatuba.sp.gov.br 

E-mail pessoal: mila.bra.dao@hotmail.com 

Telefone (s): (12) 3833.9119 (comercial) 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal: ___________________________________________________  

Telefone (s): ______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.  


