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EDITAL Nº 007/2022 

CARTA CONVITE Nº 005/2022 

PROCESSO PA Nº 010/2022 

 
OBJETO: Aquisição parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS para atender o Programa de Acolhimento Instituci-
onal e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação. A relação de quantidades e especificações está referida no ANEXO II deste 
edital. 
 
Data limite p/ entrega dos envelopes: Até as 11:30h do dia 10/11/2022 

Data para abertura dos envelopes: 10/11/2022, às 14:00 horas 

 
PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses 
 
LOCAL DO FORNECIMENTO: Sede Administrativa da FUNDAC – Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, Ubatuba/SP 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.08.243.0003.2018.3.3.90.30.22 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação de nota 
fiscal eletrônica emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 
 
A Fundação da Criança e Adolescente de Ubatuba – FUNDAC, situada na Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, na 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 8666/93 e com as condições estabelecidas abaixo. 
 
1 – PREÂMBULO 
1.1. Para recebimento dos envelopes PROPOSTA HABILITAÇÃO e COMERCIAL, fica determinada a data limite constante nesta Carta-Convite, os 

quais deverão ser protocolados na Sede Administrativa da FUNDAC localizada na Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, na cidade de 
Ubatuba, Estado de São Paulo. 

1.2. O início da abertura de dos envelopes PROPOSTA HABILITAÇÃO e COMERCIAL dar-se-á na data constante nesta Carta-Convite, no mesmo 
endereço mencionado no subitem anterior. 

 
2 – OBJETO  
2.1. A presente licitação tem por objetivo a Aquisição parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS para atender o 
Programa de Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação. A relação de quantidades e especificações 
está referida no ANEXO II deste edital. 
 
3 – INFORMAÇÕES 
Serão aceitas solicitações de esclarecimentos e informações sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos, através de seu correio eletrônico fun-
dac@ubatuba.sp.gov.br ou através de seu tel. (12) 3832.1980 e 3832.1421, em horário e dia de expediente e, sendo complexo o questionamento, 
a solicitação deverá ser protocolada na Secretaria da Sede administrativa da FUNDAC, localizada na Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, 
Ubatuba/SP. 
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente certame, empresas interessadas, regularmente cadas-
tradas ou não junto ao cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ubatuba/SP, e que manifestarem interesse com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas do prazo previsto para entrega dos Envelopes I – Habilitação e II – Proposta Comercial, ou seja, até às 11:30h do 
dia 09/11/2022. 

4.2. As empresas convidadas e todas as que manifestarem interesse em participar deste convite, deverão entregar na Secretaria da Sede Admi-
nistrativa da FUNDAC, até as 11:30h (onze horas e trinta minutos) do dia 10/11/2022, 2 envelopes fechados, lacrados, numerados e rubricados 
no fecho, devidamente identificados segundo os critérios e identificações 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 ou cópia autenticada, nos termos 
do artigo 32, caput, da Lei nº 8666/93, sob pena de serem considerados INEXISTENTES. 

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

4.6. A FUNDAC não se responsabiliza pelo envio, por parte dos proponentes, de envelopes remetidos via postal, em caso de não acusamento do 
recebimento ou por eventual extravio. 
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5. -  ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Este envelope deverá conter a seguinte identificação:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. A Documentação de HABILITAÇÃO deverá conter: 
 

a) Habilitação Jurídica; 
b) Qualificação Técnica; 
c) Qualificação Econômico-Financeira; 
d) Regularidade Fiscal; 
e) Declarações. 

 
5.1.1. Para comprovação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, as proponentes deverão apresentar a seguinte documentação: 

5.1.1.1. Cédula de identidade R.G. ou documento similar de identificação de todos os sócios, tratando-se de sociedade comercial; do presidente, 
tratando-se de Sociedade Anônima ou Civil ou do empresário, tratando-se de empresa Individual. 

5.1.1.2. Ato Consultivo ou alterações subsequentes consolidadas devidamente registradas na Junta Comercial ou outro órgão competente do 
seu Estado Sede e, tratando-se de SOCIEDADE COMERCIAL e no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, COOPERATIVAS ou ENTIDADES ASSOCIATIVAS, 
o Estatuto Social, acompanhado da Ata de Assembleia da última eleição da Diretoria e prova de capital social mínimo de R$ 1000,00 (hum mil 
reais), devidamente integralizado e registrado em órgão competente até a data de abertura dos envelopes. 

5.1.1.2.1. Em caso de SOCIEDADE ANÔNIMA, o Estatuto Social deverá estar devidamente publicado na Imprensa Oficial. 

5.1.1.3. Requerimento do Empresário devidamente registrado, se for o caso. 

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

5.1.1.5. Indicação da Pessoa legalmente credenciada a assinar o contrato com a FUNDAC mencionando nome, nacionalidade, estado civil, ende-
reço de residência, qualificação profissional, CPF e RG. 

5.1.2. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, os proponentes deverão apresentar a seguinte documentação: 

5.1.2.1. Atestado(s) que comprove(m) o fornecimento de produtos em características semelhantes a presente licitação, qual seja material de 
limpeza e higiene pessoal, expedido(s) por empresa pública, privada ou de economia mista, legalmente constituída, em nome da licitante. 

5.1.3. Para comprovação de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, as proponentes deverão apresentar a seguinte documentação. 

5.1.3.1. 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 da apresentação dos envelopes. 

5.1.3.2. 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. 

5.1.3.3.1. Tratando-se de SOCIEDADE ANÔNIMA, estará dispensada a apresentação do termo de Abertura e de Encerramento. 

5.1.3.3.2. 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. 

5.1.4. Para comprovação de REGULARIDADE FISCAL, as proponentes deverão apresentar a seguinte documentação: 

5.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF). 

5.1.4.2. Certidão de Regularidade Fiscal nas Fazendas Federal, Estadual e Municipal (Mobiliário e Imobiliário) da sede proponente. 

5.1.4.3. Certidão de Regularidade C.R.F. do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

5.1.4.4. Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva 
de Débitos Trabalhistas com o mesmo efeito de Negativa. 

5.1.5. Quanto as DECLARAÇÕES, as proponentes deverão apresentar: 

Envelope 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC 
Carta-Convite nº 005/2022 
Processo PA nº 010/2022 
OBJETO: Aquisição parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVIES para atender para aten-
der o Programa de Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação. A relação 
de quantidades e especificações está referida no ANEXO II deste Edital. 
ENVELOPE PROPOSTA 
DATA Limite para entrega de envelopes: Até as 11:30 horas do dia 10/11/2022 
Data da abertura dos envelopes: 10/11/2022 
(Indicação da razão social e endereço completo do proponente) 
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5.1.5.1. Declaração de que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 
(conforme Anexo III) 

5.1.5.2. Declaração que a empresa encontra-se em situação regular junto ao Ministério do Trabalho e que não possui em seu quadro de empre-
gados 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, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988 (conforme Anexo IV) 

5.1.5.3. A proponente deverá apresentar declaração expressa de que aceita e se submete integralmente às condições deste edital, de que as-
sume inteira responsabilidade sobre a veracidade de cada um dos documentos apresentados, de que não incide nos termos do artigo 9º, da Lei 
Federal 8.666/93 e que não incorre em nenhum fato impeditivo da habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º, da mesma lei (conforme Anexo V) 

5.1.5.4. As declarações referidas nos subitens acima devem se basear nas informações contidas no Anexo III, IV e V do presente Edital. 

5.1.5.5. Declaração explícita na proposta de que o produto ofertado atende todas às exigências da carta Convite. 

5.1.5.6. Declaração que os preços indicados na proposta contemplam todos os custos diretos e indiretos pela licitante na data da apresentação 
desta proposta, incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

5.1.5.7. Declaração que o objeto a ser fornecido atenderá rigorosamente às prescrições estabelecidas pela legislação disciplinadora e por todas 
as normas nacionais e estrangeiras pertinentes ao objeto do presente procedimento licitatórios. 
5.1.5.8. As Declarações referidas nos subitens 5.1.5.5. a 5.1.5.7 deverão ser apresentados na proposta comercial conforme as informações 
contidas no Anexo II do presente Edital. 
 

5.2. Demais informações do ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

5.2.1. Na documentação conterá uma via dos documentos relacionados no subitem 5.1 preferencialmente na mesma ordem indicada, numera-
dos 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 da 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 Nº 
8.666/93. 

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 INABILITAÇÃO 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6.1. O Envelope Proposta Comercial deverá conter: 

6.1.1. A proposta propriamente dita, datilografada ou 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, a qual conterá: 

6.1.2. O prazo de entrega do produto que será de até, no máximo, 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento – AF, expedida pela Assessoria Administrativa da FUNDAC. 

6.1.3. O local de entrega dos produtos será na Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, na cidade de Ubatuba/SP. 

6.1.4. A quantidade do produto que deverá estar dentro dos parâmetros e especificações determinadas pela legislação vigente. 

6.1.5. O prazo de validade da proposta, que deverá ser de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da abertura do Envelope. 

6.1.6. A forma de pagamento, que será em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica 
emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 

Envelope 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba – FUNDAC 
CARTA CONVITE Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 
OBJETO: Aquisição parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVIES para atender 
para atender para atender o Programa de Acolhimento Institucional e demais programas e projetos desen-
volvidos pela Fundação. A relação de quantidades e especificações está referida no anexo II deste Edital. 
ENVELOPE PROPOSTA 
Data Limite para entrega dos envelopes: Até as 11:30hs do dia 10/11/2022. 
Data para abertura dos envelopes: 10/11/2022, às 14:00horas 
(Indicação da razão social e endereço completo da proponente) 
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6.1.7. Os dados bancários, informando a razão social da instituição financeira, o número da Agência e conta Corrente para depósito. 

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

6.2. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada como não existente ou já incluída 
no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas. 
 
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 01 – 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 os 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 serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação 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. A 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 PREÇO GLOBAL POR LOTE, observadas as especificações técnicas e parâ-
metros mínimos de qualidade definidos no objeto deste Edital, sendo que todos os itens constantes no Anexo II devem estar 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 
8.666/93 e desclassificará, porém, as que se enquadrem no disposto no artigo 48 da mesma lei. 

7.9. Se TODAS AS PROPOSTAS FOREM DESCLASSIFICADAS, a Comissão poderá fixar às proponentes, prazo para reapresentação de outras, escoi-
madas das causas que ensejaram a desclassificação. 

7.10. As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PORTE PEQUENO, 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 do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa, devendo apresentar, neste caso, a Declaração constante no Anexo VI. 

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 art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à FUNDAC convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura de contrato, ou revogar a licitação. 

7.11. Havendo EPATE ENTRE AS PORPOSTAS 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 na licitação de empresa que utilizar os benefícios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, será assegurada, 
como critério de desempate, à preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada. 
 
8. DA IMUGNAÇÃO 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 interes-
sados, das condições nele estabelecidas. 

8.2. Dos atos da Comissão de Licitação, cabe 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 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões, por 
meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão 
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

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 Licitação para adjudicação e homologação do objeto do certame à licitante vence-
dora. 

8.2.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente infor-
mados 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. 
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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 reque-
rimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela autoridade interessada no objeto licitado, assinar o instrumento contra-
tual, contados do recebimento da notificação, expedida pela Assessoria Administrativa da FUNDAC. 

9.2. Nos termos do §2º, do artigo 64, da Lei Federal 8.666/93, poderá a Comissão de Licitação quando notificado se recusar a assinar o contrato 
no prazo estabelecido no subitem anterior, convocar as proponentes remanescentes, na ordem da classificação, para fazê-lo igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação 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 
com o 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, respeitado o contraditório. 

9.5. Pela inexecução parcial do contrato, implicará muita 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 não 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 pela FUNDAC. 

9.7. A penalidade será aplicada após prévio processo administrativo regular que atenda o contraditório. 
 
10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO. 

10.1.  O produto deverá ser entregue no prazo constante no subitem 6.1.2 do presente Edital. 

10.2. O local de entrega do produto é a Sede Administrativa da FUNDAC, localizada na Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, na cidade 
de Ubatuba/SP, conforme subitem 6.1.3. 

10.2.1. Correrá por conta da Contratada as despesas no que diz respeito a transporte, tributos, decorrentes da aquisição e entrega do produto, 
devendo a Contratada tomar todas as providências para que a execução ocorra na mais perfeita normalidade. 

10.3. Constatadas irregularidades no momento da entrega do produto 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. 

10.3.1.1. Na hipótese de substituição de produtos, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante. 

10.3.2. Se verificada desconformidade com a quantidade e ou qualidade, a FUNDAC determinará sua complementação, sem prejuízo das pena-
lidades cabíveis. 

10.3.3. 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 8.666/93, os quais deverão ser protocolados tempestivamente 
na Comissão de Licitações, no endereço constante nesta Carta-Convite, dirigidos a Comissão de Licitação, aos cuidados de Camila Brandão Cha-
gas. 
 
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 Adoles-
cente de Ubatuba – FUNDAC, em cumprimento do disposto no artigo 22 § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com Camila Brandão Chagas, membro da Comissão de Licitações, através dos telefones (12) 
3832.1980 e 3832.1421 ou nas dependências da Sede da FUNDAC, na Rua Joaquim Cursino dos Santos, 60, Centro, Centro, Ubatuba/SP, das 9h 
ás 11h e das 14h às 16h, desde que em dia de expediente, bem como através do e-mail fundac@ubatuba.sp.gov.br  
 
13. SUPORTE LEGAL  
13.1. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº8.666/93 com a redação atualizada pelas Leis federais nº 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, 
Lei Complementar nº 123/06 e no estabelecido neste Edital. 
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório onerarão a dotação orçamentária consignada na presente Carta-Convite. 
 

Ubatuba, 25 de outubro de 2022. 
 
 

Camila Brandão Chagas 
Diretora Presidente. 

mailto:fundac@ubatuba.sp.gov.br
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ANEXO I –TERMO DE REFERENCIA 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS  
 

 
 
1. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1.1 Este termo de referência fixa o período de 12 (doze) meses de contrato para a aquisição parcelada de material de limpeza, higiene 

pessoal e descartáveis. 

 

 

2. DO OBJETO 

2.1 Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis, para atender Acolhimento Institucional e demais 

programas e projetos desenvolvidos pela Fundação.  

 

3.              JUSTIFICATIVA 
3.1        A utilização de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis é rotina para o Acolhimento Institucional e demais programas/projetos 
desenvolvidos pela Fundação, sendo assim imprescindível a aquisição dos mesmos em escala maior, inclusive para efeito de obtenção de 
preço vantajoso para a Fundação, respeitando os princípios legais. 
 
 
4.             DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS 
4.1        Foi realizado levantamento das demandas do ano de 2021 mediante as necessidades realizadas. Nesse aspecto, a definição das unidades 
e das quantidades a serem adquiridas fora resultado da utilização provável, cuja estimativa foi obtida pelo levantamento. 
 
 
5.            ESPECIFICAÇÕES 
5.1        As especificações dos itens a serem adquiridos foram elaboradas de modo adquirir de boa qualidade, evitando com isso prejuízos 
causados pela perda ou não utilização dos mesmos. Vale ressaltar o conceito de “melhor preço” para a Administração Pública e não somente o 
conceito de “menor preço”. Os valores atribuídos a cada produto são estimados e aproximam-se aos praticados no mercado por fornecedores 
idôneos e para produtos de boa qualidade (modelo de proposta de preços – Anexo II). 
 
 
 

Ubatuba/SP, 25 de outubro de 2022. 

 
 

 

Camila Brandão Chagas 

Diretora Presidente 
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ANEXO II 

Dos itens e das especificações 

PROPOSTA COMERCIAL – CARTA CONVITE CO-C nº. 005/2022 

FORMULÁRIO PADRÃO 
DENOMINAÇÃO DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP:      FONE:     FAX: 

E-MAIL:      C.N.P.J:     DATA: 

Dados bancários para depósito: 

Razão social da instituição financeira: ________________  

Agência nº.   ___________________  

Conta Corrente nº. ______________ 

Obs: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a 
participação da licitante neste certame ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS – LOTES: I, II E III 

a) Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF, expedida pela Assessoria 
Administrativa da FUNDAC. 

b) Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos. 

c) Forma de Pagamento: em até 07 (sete) dias úteis, após a entrega do produto, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura emitida 
pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC. 

d) O local de entrega dos produtos será na Sede Administrativa da FUNDAC, localizada na Avenida Professor Thomaz Galhardo, 865 – 
Centro, na cidade de Ubatuba/SP. 

e) PRAZO DE VALIDADE dos Produtos: mínimo de 06 (seis) meses, salvo as especificações contidas neste Anexo. 
 

LOTE I – MATERIAL LIMPEZA 

ITEM  
QUAN-
TIDADE 

UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA / 

FABRI-
CANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 84 UNIDADE 

AGUA SANITARIA C/ CLORO ATIVO – 2 LITROS 
Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de 
sódio e água, teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. produto à base 
de cloro.       

2 108 UNIDADE 
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM – 1 LITRO 
Composição: álcool etílico 70°, benzoato de denatônio e água       

3 60 UNIDADE 

AMACIANTE DE ROUPAS – 2 LITROS 
Amaciante de roupa tradicional, aspecto físico líquido viscoso, 
perfumado, frasco de 2 litros, com tampa abre e fecha com lacre 
de rosquear. Composição: dialquiloxietil hidroxietil metil amônio 
metil sulfato, tensoativo não iônico, coadjuvantes, atenuador de 
espuma, espessante, sequestrante, conservantes, fragrância, co-
rantes e água.       

4 10 UNIDADE 
BORRACHA DE RODO DE ALUMINIO - REFIL DE 40 CM 
Refil de Borracha para Rodo Alumínio 40cm       

5 36 UNIDADE 

CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA MADEIRA – 500ML 
Cera líquida incolor de autobrilho desenvolvida especialmente 
para proteger e tratar pisos em madeira, tábua corrida e taco. 
Dispensa enceradeira e forma um filme transparente e protetor 
adequado às características naturais da madeira.       

6 36 UNIDADE 

DESENGORDURANTE P/ COZINHA– 500ML 
Para limpeza em geral, baixa alcalinidade com ação desengordu-
rante, concentrado de alto rendimento, indicado para limpeza de 
superficies de aluminio, boa formação de espuma, não ataca a su-
perficie dos equipamentos tratados, limpeza de panelas, pisos, 
azulejos e outras superficies que acumulam gorduras e demais 
sujidades de cozinha.       
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7 60 UNIDADE 

DESINFETANTE PERFUMADO – 2 LITROS 
Desinfetante aspecto físico líquido de 2 litros, composição: tenso-
ativo catiônico, sequestrante, conservante, opacificante, atenua-
dor de espuma, contralador de ph, corantes, fragrância e veículo. 
Componente ativo: cloreto de dialquil dimetil amônio, cloreto de 
alquil dimetil benzil amônio 100%.       

8 24 UNIDADE 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO GERAL – 1 LITRO 
Tipo lysoform, bruto, bactericida, germicida e fungicida, a base de 
cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio/ cloreto de didecil di-
metil amônio, com a seguinte composição: tensoativo catiônico, 
sequestrante, alcalinizante, conservante, fragrância e veículo, 
(frasco       

9 30 UNIDADE 

DESODORIZADOR DE AMBIENTE – 400 ML 
Composição: emulsificante, anti-oxidante, fragrância, veículo e 
propelentes. Informação adicional: perfuma e elimina odores* - 
aerossol fragrância flores de jasmim delicadas e exclusivas fra-
grâncias para refrescar o ar de sua casa, criando um ambiente su-
avemente perfumado, banheiro, peixe, alho, animais domésticos, 
mofo cigarro, suor.       

10 336 UNIDADE 

DETERGENTE LIQUIDO DE COCO – 500ML 
Detergente líquido biodegradável de coco para uso de remoção 
de gorduras e sujeiras de louças e na limpeza geral. Composição: 
tensoativo aniônico, coadjuvantes, preservantes, corantes e 
água.       

11 42 UNIDADE 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO – PACOTE 60G COM 8 UNIDADES 
Carbono, não abrasiva, textura macia e isenta de sinais de oxida-
ção, pacote 8x1, peso líquido 60g.        

12 84 UNIDADE 
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO – 99X69X19MM  
Composição: Espuma de poliuretano com bactericida e fibra sin-
tética com abrasivo.       

13 24 UNIDADE 
FLANELA AMARELA 
Composição: 100% algodão de 40 x 60 cm.       

14 12 UNIDADE 
INSETICIDA MULTI INSETOS – 300 ML 
Composição: tetrametrina 0,35%, d-fenotrina 0,125%, d-aletrina 
0,10%, mascarante, solvente, anti-oxidante e propelentes. 

      

15 12 UNIDADE 

LIMPADOR DILUIVEL LIMPEZA PESADA – 500ML 
Composição: aminia quaternária etoxilada de côco, nonilfenol eto-
xilado, agente anti - redepositante, alcalinizante, alquil glicol con-
servante, espessante, perfume, corante e água.       

16 108 UNIDADE 

LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL – 500 ML 
Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 
coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. Informação adicio-
nal: pias de cozinha, fogões, pias de banheiro, geladeiras, etc. - fra-
grância original cheirinho de limpeza.       

17 24 UNIDADE 

LIMPADOR PERFUMADO– 500 ML 
Composição: Tensoativos aniônicos, solvente, sequestrantes, 5-
cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-
bromo-2-nitro-2-propanodiol, corantes, fragrância e água.       

18 12 UNIDADE 

LUSTRA MOVEL – 200 ML 
Composição: cera de carnaúba, parafina, silicone, emulsificante, 
solvente de petróleo, alcalinizante, espessante, conservante, per-
fume e veículo.       

19 4 UNIDADE 
LUVAS PARA LIMPEZA “G” 
Par de luvas tamanho “g”, borracha de latex natural, com super-
fécie externa antiderrapante.       

20 4 UNIDADE 
LUVAS PARA LIMPEZA “M” 
Par de luvas tamanho “m”, borracha de latex natural, com super-
fécie externa antiderrapante.        

21 58 UNIDADE 
PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO – 40X68CM 
Composição: 100% algodão. Pano de chão para limpeza alvejado       

22 66 UNIDADE 
PANO DE COPA ATOALHADO FELPUDO – 40X60 
Panos De Prato Copa Cozinha Felpudo       
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23 2 UNIDADE 

RODO DE ALUMINIO COM CABO 30 CM 
Rodo Alumínio para Chão 30cm 1,5m. Rodo com durabilidade, 
grande desempenho e uma boa performance na hora da limpeza. 
Com design e borrachas diferenciados a linha oferece diversas al-
ternativas para o uso. Ideal para a limpeza e manutenção do piso, 
aplicação de produtos de limpeza.       

24 2 UNIDADE 

RODO DE ALUMINIO COM CABO 40 CM 
Rodo Alumínio para Chão 30cm 1,5m. Rodo com durabilidade, 
grande desempenho e uma boa performance na hora da limpeza. 
Com design e borrachas diferenciados a linha oferece diversas al-
ternativas para o uso. Ideal para a limpeza e manutenção do piso, 
aplicação de produtos de limpeza.       

25 6 UNIDADE 
SABÃO BARRA, PACOTE COM 5 BARRAS 
Sabão em barra, aspecto físico sólido, neutro, glicerinado. Pacote 
com 05 barras de 200g cada.       

26 24 UNIDADE 

SABÃO EM PÓ – 400 gramas 
Sabão em pó biodegradável. Composição: tensoativo, coadju-
vante, corantes, carga, e perfume. Material com inscrição no Mi-
nistério da Saúde/ ANVISA, embalagem de 500 gramas.       

27 52 UNIDADE 

SABÃO LÍQUIDO – 3 litros 
Composição: água, ingredientes ativos edta, sulfossuccinato de 
sódio, fosfato monossódico, coco dietanolamida, cloreto de só-
dio, uréia, formol, copolímero acrílico, perfume, corante ci45100 
e hidróxido de sódio.       

28 74 UNIDADE 

SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO – 30 LITROS - PCT C/ 30 UNI-
DADES 
Pacote com 10 unidades. Composição: 80% polietileno a. d.,15% 
polietileno b.d.l.,05% pigmento, dimensões: 59cm x 62 cm       

29 64 UNIDADE 

SACO DE LIXO REFORÇADO PRETO – 100 LITROS - PCT C/ 15 UNI-
DADES 
Pacote com 15 unidades composição: 80% polietileno a. d.,15% 
polietileno b.d.l.,05% pigmento, dimensões: 75 x 1,05 cm       

30 12 UNIDADE 

SAPONACEO CREMOSO – 250 ml 
Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, al-
calizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e veículo, 
componente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio.       

31 10 UNIDADE 

VASSOURA DE NYLON  
Vassoura de nylon multiuso V35, cabo: madeira, comprimento 
Cabo: 1,20 m, com cabo perfeitamente reto plastificado, rosqueá-
vel com ponteira de plástico.       

TOTAL  

 

LOTE II – MATERIAL HIGIENE PESSOAL 

ITEM  
QUAN-
TIDADE 

UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA / 

FABRI-
CANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 54 UNIDADE 

ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS, ANATÔMICO – 16 UNIDADES 
Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso ex-
terno, tamanho e espessura normal, com abas, hipoalergênico, 
formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devida-
mente acabadas, constituído por camada protetora macia e im-
permeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celu-
lose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno.       

2 72 UNIDADE 
ALCOOL EM GEL 70º INPM – 1 LITRO 
Composição: álcool em gel 70°, benzoato de denatônio e água.       

3 48 UNIDADE 

CERA FRIA CORPORAL 12 FOLHAS DEPILATÓRIA 
Composição. Triethylene Glycol Rosinate, Glyceryl Rosinate, Si-
lica, Polyethylene, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,Tocopheryl Ace-
tate, BHA, Parfum.       
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4 84 UNIDADE 

CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO – 400 ML 
Composição: Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum / Mi-
neral Oil, Behentrimonium Chloride, CI 77891 / Titanium Dioxide, 
CI 77491 / Iron Oxides, CI 15985 / Yellow 6, CI 19140 / Yellow 5, 
Chamomilla recutita Extract, Mica, Cocos nucifera Oil, Sodium 
Hydroxide, Helianthus annuus Seed Oil, Nelumbium speciosum 
Extract, Benzoic Acid, Linum usitatissimum Flower Extract, Isopro-
pyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Caprylic / Capric Triglyceride, Cara-
mel, Gardenia tahitensis Flower Extract, Rosa canina Flower Ex-
tract, Bisabolol, BHT, Glycerin, Glycine soja Oil, Glyceryl Linoleate, 
Glyceryl Oleate, Glyceryl Linolenate, Parfum / Fragrance.       

5 48 UNIDADE 

CREME DE PENTEAR PARA TODOS DOS TIPOS DE CABELO – 
300ML 
composiçãoaqua, cetearyl alcohol, cetrimonium chloride, steara-
midopropyl dimethylamine, shea butter cetyl esters, zea mays 
(corn) starch, parfum, methylchloroisothiazolinone (and) methyli-
sothiazolinone, disodium edta, citric acid, cocos nucifera oil, pan-
thenol, tocopheryl acetate, butylphenyl methylpropional, linalool.       

6 120 UNIDADE 

CREME DENTAL ANTICARIES COM FLUOR – 90G 
Creme dental com flúor ativo + cálcio, formulado com micropartí-
culas polidoras, que deixam os seus dentes mais limpos, fortes e 
protegidos. Composição: calcium carbonate/carbonato de cálcio 
aqua/água glycerin/glicerina sodium lauryl sulfate/laurilsulfato de 
sódio aroma sodium monofluorophostate/monofluorfosfato de 
sódio (1450 ppm de flúor) cellulose gum/goma de celulose tetra-
sodium pyrophosphate/pirofosfato de tetrasódio sodium bicarbo-
nate/bicarbonato de sódio benzyl alcohol/ alcool benzilico so-
dium sacarine/sacarina sodium hydroxide/hidróxido de sódio li-
monene/limoneno.       

7 120 UNIDADE 

CREME DENTAL ANTICARIES COM FLUOR ATIVO  INFANTIL – 50G 
Sorbitol, aqua, hydrated silica, sodium lauryl sulfate, PEG-12, 
cellulose gum, aroma, sodium fluoride, sodium saccharin, CI 
16035.       

8 48 UNIDADE 

DESODORANTE ANTITRASNSPIRANTE ROL-ON (FEMININO) – 50 
ML 
Feminino, sem perfume, composição: aqua, aluminum chlo-
rohydrate, glycerin, helianthus annuus seed oil, steareth-2, par-
fum, steareth-20, disodium edta, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, alpha- isomethyl ionone, benzyl benzo-
ate, benzyl salicylate, citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinna-
mal, hydroxycitronellal, linalool, embalagem de plástico.       

9 48 UNIDADE 

DESODORANTE ATITRASNSPIRANTE ROL-ON (MASCULINO) – 50 
ML 
Masculino sem perfume, composição: aqua, aluminum chlo-
rohydrate, glycerin, helianthus annuus seed oil, steareth-2, par-
fum, steareth-20, disodium edta, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, ALPHA- isomethyl ionone, benzyl ben-
zoate, benzyl salicylate, citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinna-
mal, hydroxycitronellal, linalool, embalagem de plástico.       

10 16 UNIDADE 

ESCOVA DENTAL ADULTA 
Cerdas macias, com 03 fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas 
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com 
feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredon-
dada, cabo opaco, anatômico (polipropileno atóxico), medindo 
cerca de 15 cm com registro na anvisa e de acordo com a legisla-
ção pertinente; indicação adulta (14-01-0257).       

11 24 UNIDADE 

ESCOVA DENTAL INFANTIL 
Escova dental infantil com cerdas macias em cores sortidas, com 
cabo monoangulado e apoio especifico para o polegar, aumen-
tando a empunhadura para facilitar a escovação, cerdas em duas 
cores com 30 tufos, selo da associação brasileira de odontologia, 
comprimento de 15,5cm, tamanho da cabeça 2,5x1,5, embalada 
em saco plástico lacrado com registro na anvisa e de acordo com 
a legislação pertinente; (14-01-0258)       

12 12 UNIDADE 
FIO DENTAL – 100 METROS 
Rolo com 100 metros, material fio texturizado, tipo regular, sabor 
neutro, características adicionais com flúor.       
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13 96 UNIDADE 

FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL "P" PACOTE C/ 30 UNIDADES 
Fralda Descartável Infantil (Tamanho P) - Para crianças até 6 kg - 
contendo 30 unidades por pacote - formato anatômico de cintura 
ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 
4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento in-
terno deverá ser confeccionado de polpa de 
celulose e gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, 
bordas úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando 
seu deslocamento durante o uso e barreira anti vazamento im-
permeáveis nas laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas ou 
tóxicas, apresentar superfície uniforme, livre de empelotamento 
ou qualquer outro defeito.       

14 72 UNIDADE 

FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL "M" PACOTE C/ 30 UNIDADES 
Fralda Descartável Infantil (Tamanho M) - Para crianças de 7 a 9 
kg - contendo 30 unidades por pacote - formato anatômico de 
cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência 
com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revesti-
mento interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e 
gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, bordas 
úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira anti vazamento imper-
meáveis nas laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas ou tó-
xicas, apresentar superfície uniforme, livre de empelotamento ou 
qualquer outro defeito.       

15 48 UNIDADE 

FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL "G" PACOTE C/ 30 UNIDADES 
Fralda Descartável Infantil (Tamanho G) - Para crianças de 9 a 12 
kg - contendo 30 unidades por pacote - formato anatômico de 
cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência 
com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revesti-
mento interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e 
gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, bordas 
úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso e barreira anti vazamento imper-
meáveis nas laterais. Ser isenta de substâncias alergênicas ou tó-
xicas, apresentar superfície uniforme, livre de empelotamento ou 
qualquer outro defeito.       

16 24 UNIDADE 

HIDRATANTE CORPORAL EM CREME PARA PELE NORMAL – 200 
ML 
aqua, paraffinum liquidum, glycerin, isopropyl palmitate, cera mi-
crocristallina, peg-40 sorbitan perisostearate, polyglyceryl-3 dii-
sostearate, prunus amygdalus dulcis oil, maris sal, magnesium 
sulfate, sodium citrate, citric acid, potassium sorbate, linalool, 
benzyl alcohol, geraniol, citronellol, butylphenyl methylpropional, 
alpha-isomethyl ionone, parfum, ethylhexylglycerin, não contém 
corantes, álcool etílico e ingredientes de origem animal.       

17 48 UNIDADE 

LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM 96 UNIDADES 
Composição: Aqua, propylene glycol, inulin, sodium benzoate, 
polysorbate 20, caprylyl glycol. lactic acid, parfum, aloe barba-
densis leaf juice       

18 120 UNIDADE 
SABONETE EM BARRA - 85 gramas 
Sabonete em barra, suave, com registro na ANVISA, aspecto físico 
sólido, para higienização, embalagem de 90 gramas.       

19 12 UNIDADE 

SABONETE LIQUIDO  INFANTIL GLICERINADO – 400ML 
composição: Aqua (water), sodium laureth sulfate, cocamide 
DEA, decyl glucoside, cocoamidopropyl betaine, glycerin, tea-co-
coyl glutamate, parfum (fragrance), PEG-150 distearate, etidronic 
acid, citric acid, DMDM hydantoin, tetrasodium EDTA, EDTA, bu-
teth-3, sodium benzotriazolyl butylphenol sulfonate, alcohol, 
disodium phosphate, tris (tetramethylhydroxypiperidinol) citrate, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, Cl 19140, 
magnesium nitrate, tributyl citrate, magnesium chloride, Cl 
15510, geraniol, hexyl cinnamal.       

20 24 UNIDADE 

SABONETE LIQUIDO P/ MÃOS – 500ML 
composição: aqua (water), disodium edta, glycerin, lecithin, citric 
acid, ammonium, laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, coca-
midopropyl betaine, bht, cocamide dea, laureth-2, glycol stearate 
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, sodium laureth sulfate, dmdm hydantoin, lodopropynyl, butyl-
carbamate, eugenia edulis fruit juice, parfum (frangance), tea- 
lauryl sulfate , polyqueternium-10 

21 12 UNIDADE 

SHAMPOO INFANTIL DE GLICERINA – 400 ml 
Composição: Água purificada, cocoamidopropilbetaína, decil gli-
cosídeo, cocoil isetionato de sódio, polissorbato 20, diestearato 
de PEG-150, glicerol, ácido cítrico, benzoato de sódio, metil cocoil 
taurato de sódio, fragrância, edetato dissódico, poliquatérnio-10.       

22 192 UNIDADE 

SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS – 400 ml 
Para todos os tipos cabelos normais - Frasco de no mínimo 300 
ml - Composto por água, lauret sulfato de sódio, deacocamida, 
cloruro de sodio, alcoholbehenílico, perfume, dimeticona, dieste-
arato de glicol, policuaternio- 7, edtatetrasódico, ácido cítrico, 
formaldehído, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, BHT, 
aceite de soya (gluycine soja), efingolípidos, tocoferol e pantenol.       

TOTAL 
 

 

LOTE III - DESCARTAVEIS 

ITEM  
QUAN-
TIDADE 

UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA / 

FABRI-
CANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 6 UNIDADE 

BALÃO BEXIGA Nº 8 COM 50 UNIDADES 
Balão de festa em látex colorido e liso, acondicionado em saco 
plástico transparente lacrado contendo 50 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, código de barras e dados de 
identificação do fabricante.       

2 12 UNIDADE 
BOBINA PICOTADA SACO PLÁSTICO 
Para acondicionar alimentos, 25 cm x 35 cm reforçado para 3 kg, 
peso do rolo 1 kg       

3 6 UNIDADE 

COADOR DE CAFÉ DE PANO 15 CM COM CABO - 100% ALGODÃO 
Coador com cabo: flanela envolta em arame de aço galvanizado 
com cabo de madeira de pinus (reflorestada). Flanela 100% algo-
dão.       

4 10 UNIDADE 

COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA – PCT COM 50 UNIDS 
Confeccionada com resina termoplástica translucida, devem ser 
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e 
higiene do produto até o seu uso.       

5 82 UNIDADE 
COPO DESCARTÁVEL – 200 ml 
Copo plástico descartável de 200 ml, com padrão de 1º qualidade 
inmetro normatizado, na cor branca, pacote com 100 unidades.   

    

6 28 UNIDADE 
COPO DESCARTÁVEL – 80 ml 
Copo plástico descartável de 80 ml, com padrão de 1º qualidade 
inmetro normatizado, na cor branca, pacote com 100 unidades.       

7 66 UNIDADE 
FILTRO DE PAPEL - 103 
Filtro de papel nº 103 para coar café, embalagem com 30 unida-
des.       

8 17 UNIDADE 
GARFINHO DE MADEIRA P/ SOBREMESA - PCT 50 UNIDADES 
Garfinho para bolo ou sobremesa, em madeira clara, com 2 den-
tes, com 12cm de comprimento, com 1cm de largura.       

9 6 UNIDADE 
FORMINHA DE PAPEL P/ DOCINHOS Nº 6 BRANCO - PCT 200 
UNIDADES 
2 Pacotes com 100 forminhas nº6       

10 96 UNIDADE 

GUARDANAPOS DE PAPEL - PCT 50 UNIDADES 
Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 24 x 22 
cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, embalado em 
pacotes plásticos com 50 unidades.       
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11 60 UNIDADE 

MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL – 50 UNIDADES 
Camada externa: TNT 20g/m² 100% Polipropileno, Camadas in-
terna compactadas: TNT 40g/m² 100% Polipropileno, sendo: 1. 
Spunbound, 2. Spunbound, 3. Meltblown, 4. Meltblown, 5. Spun-
bound (SSMMS); Alça de fixação elástica recoberta em algodão; 
Clip nasal de arame em aço encapado de PVC, chato, de 3,7mm 
de largura e com 10cm a 15cm de comprimento; Fabricação por 
soldagem ultrassônica; Eficiência de filtragem bacteriológica 
(BFE) >95%; Eficiência de filtragem de partículas (EFP) >98%.       

12 24 UNIDADE 

MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL INFANTIL – 50 UNI-
DADES 
Camada externa: TNT 20g/m² 100% Polipropileno, Camadas in-
terna compactadas: TNT 40g/m² 100% Polipropileno, sendo: 1. 
Spunbound, 2. Spunbound, 3. Meltblown, 4. Meltblown, 5. Spun-
bound (SSMMS); Alça de fixação elástica recoberta em algodão; 
Clip nasal de arame em aço encapado de PVC, chato, de 3,7mm 
de largura e com 10cm a 15cm de comprimento; Fabricação por 
soldagem ultrassônica; Eficiência de filtragem bacteriológica 
(BFE) >95%; Eficiência de filtragem de partículas (EFP) >98%.       

13 12 UNIDADE 

PALITO ROLIÇO DE MADEIRA  
Palito de dente de madeira; no formato roliço e pontiagudo; me-
dindo 65x2,0mm; embalagem paliteiro de papelão c/ 200 unida-
des.       

14 28 UNIDADE 
PAPEL ALUMINIO – 45 CM X 7,5 M 
Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 metros, lar-
gura 45 cm, aplicação rolo.       

15 6 UNIDADE 

PAPEL DE SEDA CARACOL P/ BALA DE COCO 48 UNIDADES - 
AMARELO Feito em papel de seda crepado, em forma de caracol, 
tamanho Aproximado de 35cm x 8cm, mbalagem contendo 40 
unidades. Usado para decorar a mesa do bolo e/ou embrulhar 
balas de coco, docinhos...       

16 6 UNIDADE 

PAPEL DE SEDA CARACOL P/ BALA DE COCO 48 UNIDADES - 
AZUL      Feito em papel de seda crepado, em forma de caracol, 
tamanho Aproximado de 35cm x 8cm, mbalagem contendo 40 
unidades. Usado para decorar a mesa do bolo e/ou embrulhar 
balas de coco, docinhos...       

17 6 UNIDADE 

PAPEL DE SEDA CARACOL P/ BALA DE COCO 48 UNIDADES - 
BRANCO Feito em papel de seda crepado, em forma de caracol, 
tamanho Aproximado de 35cm x 8cm, mbalagem contendo 40 
unidades. Usado para decorar a mesa do bolo e/ou embrulhar 
balas de coco, docinhos...       

18 6 UNIDADE 

PAPEL DE SEDA CARACOL P/ BALA DE COCO 48 UNIDADES - LA-
RANJA Feito em papel de seda crepado, em forma de caracol, ta-
manho Aproximado de 35cm x 8cm, mbalagem contendo 40 uni-
dades. Usado para decorar a mesa do bolo e/ou embrulhar balas 
de coco, docinhos...       

19 6 UNIDADE 

PAPEL DE SEDA CARACOL P/ BALA DE COCO 48 UNIDADES - 
VERDE    Feito em papel de seda crepado, em forma de caracol, 
tamanho Aproximado de 35cm x 8cm, mbalagem contendo 40 
unidades. Usado para decorar a mesa do bolo e/ou embrulhar 
balas de coco, docinhos...       

20 6 UNIDADE 

PAPEL DE SEDA CARACOL P/ BALA DE COCO 48 UNIDADES - VER-
MELHO Feito em papel de seda crepado, em forma de caracol, ta-
manho Aproximado de 35cm x 8cm, mbalagem contendo 40 uni-
dades. Usado para decorar a mesa do bolo e/ou embrulhar balas 
de coco, docinhos...       

21 52 UNIDADE 
PAPEL FILME – 28CM X 30M 
Rolo bobina plástico de filme pvc 28cm x 30 metros.       

22 192 UNIDADE 
PAPEL HIGIENICO – PACOTE COM 8 ROLOS 
Composição: 100% de fibras naturais informação adicional: com 8 
rolos de papel higiênico folha dupla de 30m x 10cm cada.       

23 152 UNIDADE 
PAPEL TOALHA c/ 2 ROLOS 
Papel Toalha para Cozinha, medindo 22x20cm, folha dupla pacote 
com 2 rolos.       

24 32 UNIDADE 
PRATO DESCARTÁVEL BRANCO FUNDO DE 12 CM (TIPO CUM-
BUCA) – PCT COM 10 
Prato plástico, tipo cumbuca, pacote com 10 unidades.       
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25 70 UNIDADE 

PRATO DESCARTÁVEL BRANCO RASO P/ SOBREMESA DE 15 CM 
– PCT COM 10 
Prato de plástico, 15 cm, para sobremesas, pacote com 10 unida-
des.       

26 192 UNIDADE 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,7X20,7 2 DOBRAS  
Características do produto papel toalha impacta com folhas práti-
cas e modernas com alto poder de absorção e resistência os pa-
péis não desmancham nas mãos. Especificações: 2 dobras, con-
feccionado com fibra celulósica de alta qualidade, embalagem: 
1000 folhas, dimensões: 23x 22cm.       

27 12 UNIDADE 
TOUCA DESCATÁVEL TNT BRANCA 
Touca descartável TNT branca 10 gramas, com 100 unidades.       

TOTAL 
 

 

Os produtos ofertados devem atender todas as especificações exigidas no presente orçamento. 

Os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da apresentação desta proposta, 

incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

O objeto a ser fornecido atenderá rigorosamente às prescrições estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – A.B.N.T. e por 

todas as normas nacionais e estrangeiras pertinentes ao assunto. 

Ubatuba, ___ de ____________ de 2022. 

 

 

Assinatura do REPRESENTANTE: 

 

Dados do REPRESENTANTE: 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

Eu, ____________________________________________ (nome completo), R.G. 

_____________________, representante credenciado da ______________________________ (denominação da pessoa jurídica), C.N.P.J. 

__________________________ , DECLARO, sob as penas da lei que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

previstos no instrumento convocatório da Carta Convite CO-C nº 005/2022 realizada pela FUNDAC, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação neste certame. 

 
 
 
Ubatuba, _____ de_______________ de 2022. 
 
 
 
 
 

(Identificação e assinatura do credenciado) 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Eu, ____________________________________________ (nome completo), R.G. 

_____________________, representante legal da empresa ______________________________ (denominação da pessoa jurídica), C.N.P.J. 

__________________________ , interessada em participar da Carta Convite CO-C nº 005/2022 da FUNDAC, DECLARO, sob as penas da lei, nos 

termos do Inciso V, do Artigo 27, da Lei Federal 8666/93, que a _______________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação 

regular perante o Mistério do Trabalho e que não incide, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 

Federal. 

 

Ubatuba, _____ de_______________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS 

 

A empresa ____________________________________________ (nome da pessoa jurídica), C.N.P.J. 

_____________________, participante da Carta Convite CO-C nº 005/2022, por seu representante legal abaixo assinado e identificado, DE-

CLARA: 

1. Que conhece, aceita e se submete integralmente aos termos do Edital e seus anexos, bem 

como tem condições de fornecer os serviços conforme dispõe o Edital; 

2. Que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade e atualidade de cada um dos docu-

mentos constantes dos envelopes de propostas apresentados no processo da referida licitação; 

3. Que não incide nos termos do artigo 9°, da Lei Federal 8.666/93; 

4. Que não incorre em nenhum fato impeditivo de habilitação na licitação, nos termos do artigo 

32, § 2°, da Lei Federal 8.666/93. 

 

E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração, na forma e sob as penas da Lei. 

 

Ubatuba, _____ de_______________ de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante 
Identificação do Signatário 

 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO (MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) 

 
 
 
 
 
 

A empresa ___________, qualificada como Micro-Empresa (ou Empresa de Pequeno Porte), com sede 

na Rua (Av, Al, etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por seu diretor (sócio, gerente, proprie-

tário)_________, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. sob o nº _____________, e inscrito(a) no CPF / MF sob o nº _______________, 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na Carta Convite CO-C nº 005/2022, que pretende postergar a comprovação da regula-

ridade fiscal para até dois dias úteis, no caso de ser declarada vencedora do certame, bem como ter preferência no critério de desempate, 

quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/06. 

 

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração. 

 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura/nome/identidade do declarante 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA – FUNDAC 
 

 
 
 

 
CONTRATADO: .................... 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE 

PESSOAL E DESCARTAVEIS – AQUISIÇÃO PARCELADA PARA ATENDER 

NOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DEMAIS PRO-

GRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAC CONFORME RE-

LAÇÃO DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II 

DA CARTA CONVITE nº. 005/2022 QUE ENTRE SI FIRMAM A FUNDAÇÃO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC E A EMPRESA 

____________________________  

 

Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de direito, a FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBA-

TUBA, representada pela sua Diretora Presidente, a Senhora CAMILA BRANDÃO CHAGAS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade 

R.G. sob o nº 33.524.758-1/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 273.688.118-47 e a empresa _______________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, localizada na _____________________ nº. _______, Bairro __________, na cidade 

de _______________, Estado de ______________, neste ato representada por ______________________________________, portador da cé-

dula de identidade R.G. sob o nº. ____________________ e inscrito no CPF sob o nº. _____________________________, têm entre si como 

justo e acertado, o presente Instrumento, que reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como as informações constantes 

dos autos processuais do PA 010/2022, Carta Convite CO-C nº 005/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a Aquisição Parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVES – 

LOTE ...... para atender para atender o Programas de Acolhimento Institucional e demais Programas e Projetos desenvolvidos pela FUNDAC, 

conforme relação de quantidades e especificações referida no ANEXO II da Carta Convite CO/C nº 005/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

O objeto do presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA de forma parcelada, contados a partir do recebimento 

da Autorização de Fornecimento – AF, expedida pela Assessoria Administrativa da FUNDAC, dentro de 3 (três) dias úteis, conforme proposta 

apresentada nos termos do Anexo I da Carta Convite CO-C nº 005/2022. 

A entrega do objeto licitado será parcelada, compreendendo as necessidades e pedidos que visam atender o Programa de Me-

didas Socioeducativas, Projeto Costurando a Rede e dependências da sede da Fundação, compreendidas no período de 12 (doze) meses.  

O local de entrega dos produtos será na Avenida Professor Thomaz Galhardo, 865, Centro, na cidade de Ubatuba/SP. 

A qualidade do produto deverá estar dentro dos parâmetros e especificações determinadas pela legislação vigente. 

A forma de pagamento, que será em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação da NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC, conforme proposta apresentada constante a fls.     , do PA 

010/2022, CARTA-CONVITE nº 005/2022. 
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Havendo atraso ou ausência no fornecimento integral ou parcial dos produtos, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, 

salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela CONTRATADA, e aceito pela FUNDAC. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

O valor global estimativo do objeto ora contratado é R$ __________ (____________________________), conforme Proposta 

apresentada pela CONTRATADA no processo de licitação, onde os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos 

pela licitante na data da apresentação da proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, se-

guro, frete e lucro. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 07 (sete) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação EXCLUSIVAMENTE 

da NOTA FISCAL ELETRÔNICA emitida pela empresa e atestada pelo Diretor Presidente da FUNDAC no valor correspondente aos produtos for-

necidos, em conta bancária informada nesta Carta Convite, ocasião em que a mesma deverá estar regular perante o FGTS e INSS. 

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da FUNDAC, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo 

Governo Federal para a espécie, observada a legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO 

O presente contrato tem vigência a partir da sua assinatura, sendo que a CONTRATADA deverá fornecer os produtos objeto deste 

Contrato no período que compreenderá 12 (doze) meses, contados a partir do dia ___ de ______________ de 2022. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 

 05.01.08.243.0003.2018.3.3.90.30.22 

 MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga a manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

compreendendo todas as condições expostas em sua proposta. 

A CONTRATADA deverá substituir, caso necessário, os produtos fornecidos que forem entregues fora das especificações licitadas, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da sua devolução. 

Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 Pela inexecução parcial do contrato implicará multa equivalente a 10% (dez por cento) do seu valor; 

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

 

Sem prejuízo da cominação das multas contratualmente previstas, poderá ser aplicada à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

 Suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 Impedimento de contratar com a FUNDAC, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos casos de 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; 

 Rescisão contratual unilateral pela FUNDAC em razão de inexecução do contrato. 

No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE DA FUNDAC 

A FUNDAC obriga-se a fiscalizar o fornecimento dos produtos contratados, podendo a mesma sustar o pagamento nos casos de 

inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação ao objeto do presente Contrato, salvo no caso de não aten-

dimento à substituição de produtos fornecidos fora das especificações licitadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da sua devolução 

(CLÁUSULA SÉTIMA) 

 

CLÁUSULA NONA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato, todas as condições de sua habilitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA 

A proposta apresentada pela CONTRATADA, bem como os termos da CARTA-CONVITE nº 000/2022, fica vinculada ao presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A FUNDAC poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos na entrega efetiva dos serviços até a pre-

sente data da rescisão. 

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Ubatuba, excluindo-se qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em 03 (três) vias de igual teor, 

para o mesmo fim, na presença das testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

Ubatuba, ___ de _____________ de 2022. 

 

 

 

  
CAMILA BRANDÃO CHAGAS 

Diretora Presidente da FUNDAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

Empresa Vencedora 

 

 

Nome 

 

RG:  

 Nome 

 

RG: 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 000/2022 

OBJETO: aquisição parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVES, para atender cardápio alimentar no Acolhimento 

Institucional e demais programas e projetos desenvolvidos na Fundação. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, 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 de 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 

CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

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: Ubatuba, 00 de                            de 2022 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

Assinatura: _________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

Assinatura: __________________________ 
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Pela contratada: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ___________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Camila Brandão Chagas 

Cargo: Diretora Presidente 

CPF: 273.688.118-47 

Assinatura: ____________________________ 

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

 
 
 


