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ATO CONVOCATÓRIO  

N. 03/2023 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) EM LOCAÇÃO DE 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023  

MODALIDADE – CONTRATAÇÃO ESPECIAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO – TÉCNICA E PREÇO, SEGUINDO OS FATORES 

APLICÁVEIS PREVISTOS NO ARTIGO 12º e 37º DO REGULAMENTO DE 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FAUSCS 

 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - 

FAUSCS torna público que se encontra aberto procedimento de contratação na modalidade 

Especial, com critério de julgamento baseado na técnica e preço, e em conformidade com seu 

Regulamento de Gestão de Compras e Contratações, com aplicação subsidiária de leis que 

versem sobre contratação pública. 

 

UNIDADE: 

FAUSCS 

 

ENDEREÇO: 

R. Alegre, 470 - 8°andar – sala 804 - Santa Paula, São Caetano do Sul - SP, 09550-250. 

Telefone – (11) 4234-2053 / (11) 4234-2479 e-mail: fauscs@fauscs.org.br. 

 

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços (01) e os Documentos de Habilitação (02) 

definidos neste Ato de Convocação deverão ser entregues na sede da FAUSCS até o dia 

22/02/2023 às 17h. 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente procedimento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS 
– COM SUPORTE TÉCNICO 12h/dia, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, 
podendo ser prorrogado por igual período, até o limite máximo de 60 (sessenta) 
meses, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, 
ANEXO I deste Ato de Convocação.  

 

2. DO PREÇO 

2.1.  Os valores máximos previsto para esta contratação serão estabelecidos da seguinte 
maneira: R$17.179,00 (dezessete mil, cento e setenta e nove reais) mensais e                 
R$ 206.148,00 (duzentos e seis reais, cento e quarenta e oito reais) anual, valores 
médios extraídos por pesquisa de mercado. 
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2.2. Os Valores acima apontados referem-se ao custeio das atividades de Locação de 
equipamentos e suporte técnico por 12 horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses 
consecutivos, que está descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste procedimento de compras todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Ato de Convocação e seus Anexos. 

 
3.2. A proposta deverá conter, toda documentação elencada no artigo 15, do 

Regulamento de Gestão de Compras e Contratações da FAUSCS, publicado no site 
da Contratante:  
 
a)  Qualificação do Representante Legal da pessoa jurídica; 
b)  Endereço e Telefone da empresa; 
c) E-mail de contato; 

 
3.3. Toda a documentação deverá ser encaminhada em papel timbrado, contendo 

endereço e CNPJ da empresa, devidamente carimbada, assinada e datada, para o 
endereço principal e oficial da FAUSCS, identificando o procedimento de contratação 
a que se refere. 

 

3.4. Além das vedações previstas em Lei que versem sobre a contratação pelo poder 
público (Lei de Licitações), não será permitida a participação de empresas:  
a.       Estrangeiras que não funcionem no País;  
b.      Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
c.     Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração 
do Município de São Caetano do Sul.  
d.       Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.  

 

3.5. Não se admitirá oferta que não contemple a integralidade dos serviços. 

 
4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

4.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" serão recebidos 
pelo Apoio Administrativo da FAUSCS até o dia 22/02/2023 às 17h, e deverão ser 
apresentados fechados de forma indevassável, contendo os seguintes dizeres, 
respectivamente: 

 

 

Ato Convocatório n° 03/2023 

Processo Administrativo nº 028/2023 

Data final de recebimento 22/02/2023 às 17h 

Envelope 01 – Proposta Comercial 
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Razão Social da Proponente 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax  

E-mail: 

 

 

Ato Convocatório n° 03/2023 

Processo Administrativo nº 028/2023 

Data final de recebimento 22/02/2023 às 17h 

Envelope 02 – Documentação de Habilitação 

Razão Social da Proponente 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax  

E-mail: 

 

 
4. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

4.1. A proposta comercial e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados em 
envelope fechado e indevassável, em papel timbrado do proponente, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas ou 
rasuras, datada e assinada no local apropriado e rubricada nas demais folhas pelo 
representante legal da proponente. 

 

4.2. Além dos requisitos acima, a proposta deverá indicar e considerar: 

4.2.1. Identificação do proponente, indicando a razão social, CNPJ, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 

4.2.2. Fixar preço global, líquido, fixo e irreajustável, em moeda nacional, expressos com 
duas casas decimais, desprezando-se as frações remanescentes, em algarismos 
básicos para a data fixada para apresentação dos envelopes; 

4.2.3. Prazos de execução e vigência contratual, em conformidade com o Termo de 
Referência; 

4.2.4. Do faturamento e do pagamento, em conformidade com o Termo de Referência. 

 

4.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
final fixada para apresentação dos envelopes. 

 

4.4. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições de fornecimento 
estabelecidas neste Ato de Convocação e seus anexos, e os preços propostos 
deverão considerar todos os tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas 
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que interfiram no preço proposto, inclusive frete, seguro, vedada à inclusão de encargo 
financeiro ou previsão inflacionária, de sorte que o preço proposto corresponda ao 
valor final a ser despendido pela FAUSCS. 

 

4.5. Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou incorretamente cotado 
na proposta, será considerado como incluso no preço, não sendo possível pleitear 
acréscimos sob esse argumento. 

 

4.6. A apresentação da proposta implica na declaração de conhecimento e aceitação de 
todas as condições do presente procedimento de compras e normas da FAUSCS. 

 

4.7. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não sendo considerada 
oferta de vantagem não prevista no Ato de Convocação ou baseada nas propostas de 
outros proponentes. 

 

4.8. Cada proponente só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer 
proponente, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais 
de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se os participantes eliminados às 
sanções cabíveis. 

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

5.1. Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto, com 
a melhor técnica e preço, ou seja, a proposta que melhor se enquadra no Termo de 
Referência – Anexo I. 

 
5.2. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o de mercado, desclassificando-

se as propostas cujos preços excedam em mais de 50% a referência indicada neste 
ato convocatório ou que sejam manifestamente inexequíveis. Deve-se entender 
como inexequível aquela com valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível 
com os preços de mercado. 

 

5.3. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
participante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada no 
envelope 02. 

 

5.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas em prazo não superior a 72 horas. 

 

5.5. Constatado o atendimento pleno às exigências deste Ato Convocatório, será declarado 
o proponente vencedor no(s) respectivo(s) lote(s), encaminhando-se o procedimento 
de compras ao Diretor Presidente para adjudicação e demais trâmites para 
contratação. 
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5.6. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o participante vencedor, a 
Comissão examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos proponentes, na 
ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida. 

 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope individual e 
indevassável, devidamente fechado, conforme relação a seguir: 

 

 

6.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

6.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 
as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

6.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada, 
quando couber, de prova do registro da ata da eleição da diretoria em exercício 
(Registro Civil de Pessoas Jurídicas); 

 

 

6.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos 
termos da Portaria MF 358/2014 – unificada com a Certidão de Regularidade de 
Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros) e estadual 
(Certidão de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa); 

6.1.2.2.1. No caso de isenção ou de não incidência dos impostos devidos ao Estado e/ou 
Município, deverá a proponente apresentar declaração assinada pelo 
representante legal, o qual se responsabilizará pela declaração, sob pena da lei; 

6.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento 
denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade 
em vigor na data de entrega dos envelopes; 

6.1.2.4. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos do 
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com prazo de validade em 
vigor na data de entrega dos envelopes; 

6.1.2.5. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas. Não constando do 
documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 180 (cento 
e oitenta) dias imediatamente anteriores à data marcada para entrega dos 
envelopes; 
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6.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

6.1.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Não 
constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido 
até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data marcada para 
entrega dos envelopes; 

6.1.3.1.1. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal estabelecimento 
da empresa (a matriz). 

 

 

6.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

6.1.4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento objeto do presente ato de 
convocação, estando de acordo com as características, quantidades e prazos 
compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de atestado(s) fornecido(s) 
por pessoas jurídicas de direito público, privado ou agentes públicos competentes 
para tanto, sendo que os quantitativos mínimos de prova de execução obedecerão 
ao percentual entre 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta por cento) nos 
termos da Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Somente 
serão considerados válidos atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo. O atestado deverá ser datado e assinado por 
pessoa física identificada pelo seu nome e cargo exercido na entidade, bem como 
dados para eventual contato, estando as informações sujeitas à conferência pela 
Comissão. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas ou entidades que 
comercializem o objeto da licitação. 

6.1.4.1.1. O(s) quantitativo(s), quando não mencionado(s) no(s) atestado(s), poderá(ão) ser 
comprovado(s) por quaisquer documentos, tais como: contrato(s), nota(s) fiscal(is) 
ou outro(s) documento(s) equivalente(s). 

 
 
 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os documentos constantes do envelope de habilitação, bem como os que 
acompanharem a proposta, poderão estar numerados, poderão ser apresentados no 
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, sendo aceitas também 
publicações de órgão da imprensa oficial.  

7.1.1. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade deverá/poderá 
ser verificada via consulta no site correspondente, serão aceitas cópias simples. 

7.1.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Ato de Convocação e seus Anexos. 

7.1.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Ato de Convocação e seus Anexos, o proponente será 
considerado inabilitado. 
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8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

8.1. Até às 17 horas do dia 22/02/2023, qualquer pessoa física ou jurídica tem 
legitimidade para impugnar Ato de Convocação ou Edital de Disposição Patrimonial 
em razão de irregularidade na aplicação deste Regulamento ou para solicitar 
esclarecimentos sobre os seus termos em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data 
final para o recebimento das propostas, conforme artigo 42 do regulamento de 
compras e contratações da FAUSCS. 

8.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidas à Comissão de 
Análise, a qual, após manifestação fundamentada, submeterá a matéria ao Diretor- 
Presidente para deliberação. 

8.3. A resposta à impugnação ou pedido de esclarecimento será comunicada ao 
interessado, bem como divulgado extrato da decisão no sítio eletrônico da FAUSCS, 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data final para o recebimento das 
propostas. 

 
 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Cabe recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data de intimação, 
comunicação ou publicação, em face da decisão que: 

9.1.1 Julgar propostas; 

9.1.2 Habilitar ou inabilitar interessado em processo de compras/contratação; 

9.1.3 Anular ou revogar processo de compras; 

9.1.4 Extinguir contrato, por ato unilateral e 

9.1.5 Aplicar sanção durante a execução contratual ou decorrente de falha no ato de 
fornecimento de bem (ns). 

 

9.2 Sendo interposto recurso, a FAUSCS notificará os demais participantes por e-mail, 
além de publicar extrato no seu sítio eletrônico, para que, em havendo interesse, 
apresentem contrarrazões no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

9.3 O recurso deverá ser dirigido ao Diretor-Presidente, o qual solicitará das áreas técnicas 
e/ou responsáveis manifestação prévia, sendo os autos devolvidos para decisão final 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

 

9.4 É assegurado ao participante do processo de compras/contratação e contratado vista 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

 

9.5 O Diretor-Presidente proferirá decisão final no prazo de até 3 (três) dias úteis, após 
término da instrução com recebimento das manifestações técnicas e proposições 
necessárias. 

 

9.6 O Diretor-Presidente poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha 
decisão final. 
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9.7 O Diretor-Presidente pode ser auxiliado por assessoria jurídica ou qualquer outro 
órgão técnico da FAUSCS, que deve dirimir eventuais dúvidas e subsidiar com 
informações necessárias para o ato decisório de sua competência. 

 
 

10 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1 A FAUSCS firmará contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s), por 12 (doze) meses 
consecutivos, contados da data de emissão do contrato, podendo ser prorrogado por 
igual período, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

 

11 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

11.1 O objeto deste procedimento de contratação deverá ser demonstrado pela emissão de 
relatórios mensais, com a indicação do número de equipamentos efetivamente 
disponibilizados e o volume de horas técnicas despendidas para suporte técnico, 
atendendo ao quanto previsto na cláusula sexta da Minuta Contratual – Anexo II.  

 

 
12 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1 No cumprimento deste contrato, a Contratada obriga-se a:  

12.1.1 Fornecer o objeto dos serviços rigorosamente de acordo com as especificações 
contidas no Termo de Referência - ANEXO I;  

12.1.2 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento 
de compras;  

12.1.3 A FAUSCS não assumirá nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e 
outros encargos que competirem à Contratada, nem se obrigará a fazer qualquer 
restituição ou reembolso de quantias ou acessórios que a mesma despender com 
esses pagamentos. 

 

 

13 DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

13.1 Não obstante ser a Contratada a única e exclusiva responsável, inclusive perante 
terceiros, pela execução do objeto do contrato, reserva-se à FAUSCS o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer 
a mais ampla fiscalização para a consecução do objeto, sendo indicado o(a) senhor(a) 
Fernando César Serralheiro, como responsável pelo acompanhamento e execução do 
termo contratual objeto do presente procedimento de contratação, procedendo ao 
registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do 
ajuste, bem como, responsabilizar-se-á pela vigência com o consequente controle dos 
prazos de início e término contratual, eventual prorrogação e aditamentos. 
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14 DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

14.1 Para o recebimento dos valores contratados a CONTRATADA, quando da execução dos 
serviços, deverá comunicar por escrito o fato e emitir a respectiva Nota Fiscal, 
encaminhando-a com documentos que demonstrem sua regularidade fiscal e trabalhista, 
além de relatório próprio a demonstrar a execução dos serviços prestados à 
CONTRATANTE, que solicitará ao fiscal do contrato a confirmação dos serviços, para 
posterior liberação do pagamento. 

 

14.2 O pagamento desses serviços será efetuado à CONTRATADA em uma única parcela, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento da 
documentação fiscal completa dos serviços prestados (Nota Fiscal, Relatório e demais 
documentos exigíveis), pelo Apoio Administrativo da FAUSCS.  

 

14.3 A emissão de confirmação e regularidade dos serviços prestados ou mesmo eventuais 
não conformidades deverá ocorrer no prazo de até 3 dias úteis, contados da 
comunicação formal dos serviços prestados. 

 

14.4 A ordem de pagamento será emitida pelo Apoio Administrativo da FAUSCS, a favor da 
CONTRATADA, em agência do Banco Santander, Agência nº 0109 e C/C 45000381-7.  

14.4.1 Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o 
pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

14.4.2 Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a 
contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente 
após a regularização da documentação fiscal. 

14.4.3 A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o desconto da 
importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão e 
aplicação das penalidades fixadas em item próprio este Ato de Convocação e contrato. 

 

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 Além das sanções previstas no Regulamento de Gestão de Compras e Contratação da 
FAUSCS, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

15.1.1 Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 30% (trinta 
por cento) sobre o valor total do ajuste; 

15.1.2 Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 80% 
(oitenta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

15.1.3 Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1% (um 
décimo por cento) sobre o valor do contrato, excluída, quando for o caso, a parcela 
correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal, 
sendo que a aplicação da multa terá início no primeiro dia seguinte ao término do prazo 
contratual ou de execução do serviço. 

15.1.4 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 
considerados inexecução total ou parcial, estando a Contratada sujeita às sanções 
previstas nos subitens 15.1.1 ou 15.1.2. 



 

11 
 

 

15.2 As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a FAUSCS rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas nas Leis Federais e 
Municipais citadas que versem sobre contratação pública, a saber:  

 

15.2.1 Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades. 

 

15.2.1.1 A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 
defeitos observados na prestação dos serviços; 

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 

15.2.2 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a FAUSCS, 
pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para 
a Fundação; 

15.2.2.1 A penalidade de suspensão será cabível quando a CONTRATADA participar 
do procedimento de compras e for verificada a existência de fatos que a impeçam de 
contratar com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a 
CONTRATADA, por descumprimento de cláusula contratual tenha causado 
transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 

 

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

15.2.3.1 Se a CONTRATADA deixar de entregar a documentação ou apresentá-la 
falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até cinco anos, impedido de contratar 
com a FAUSCS, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais 
cominações legais. 

 

15.2.4 Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado caracterizando a 
inexecução parcial, a FAUSCS poderá reter preventivamente, o valor da multa dos 
eventuais créditos que a CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, 
assegurada a ampla defesa. 

 

15.3 Independentemente das sanções retro citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à 
recomposição das perdas e danos causados à FAUSCS decorrentes de sua 
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada 
em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a 
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente. 

 

15.4 É assegurada nos termos legais os prazos para exercício do direito da ampla defesa e 
do contraditório, na aplicação das sanções. 
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16 DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

16.1 Os valores constantes deste contrato e expressos em reais não sofrerão reajustes pelo 
período de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta. 

16.1.1 Transcorridos 12 meses, da data de apresentação da proposta, o valor mensal poderá 
ser reajustado a partir do 13º (décimo terceiro) mês, de acordo com a variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, em conformidade com a 
legislação em vigor ou por outro índice que venha substituí-lo ou ainda na evolução do 
Termo de Referência. 

 
 

17 DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA 

 

17.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto deste procedimento de contratação, 
correrão à previsão orçamentária do Centro de Custos: HMUSCS.   

 

 

18 DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1 A contratação decorrente deste procedimento de contratação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato ou por intermédio da retirada do Instrumento equivalente. 

18.1.1 Se, por ocasião da formalização do contrato ou da retirada do instrumento equivalente, 
a prova de regularidade para com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos 
da Portaria MF 358/2014 – unificada com a Certidão de Regularidade de Débitos 
relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros) e a prova de regularidade 
para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de 
Regularidade do Empregador", estiver com os prazos de validade vencidos, o Apoio 
Administrativo da FAUSCS verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

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

 

18.2 Quando a adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos 
subitens anteriores ou, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não 
apresentar a situação regular prevista em Ato de Convocação, ou se recusar a retirar o 
instrumento equivalente, serão convocadas as demais licitantes na ordem de 
classificação, com vistas à celebração da contratação. 

18.2.1 A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no site da FAUSCS. 
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19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 O presente Ato Convocatório, seus Anexos e a proposta da proponente vencedora 
integrarão o termo de contrato, independentemente de transcrição. 

19.2 É facultada à FAUSCS, em qualquer fase deste ato convocatório, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 
providenciado durante o procedimento de compra. 

 

19.3 A FAUSCS poderá revogar o presente ato convocatório por razões de interesse público 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 
indenização. 

 

19.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta e a FAUSCS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos. 

 

19.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta Ato Convocatório. 

 

19.6 Os proponentes que vierem a ser contratado, ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

19.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Ato de Convocação e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

19.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 

 

19.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Ato de Convocação e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao 
Apoio Administrativo da FAUSCS, na Rua Alegre, n.º 470 - 8°andar – sala 804 - Santa 
Paula, São Caetano do Sul - SP, 09550-250, ou por meio do documento escaneado e 
assinado enviado para o e-mail: fauscs@fauscs.org.br, até 2 (dois) dias úteis antes da 
data marcada para a apresentação dos envelopes. 

19.9.1 A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será divulgada 
no site da FAUSCS, sendo de responsabilidade dos interessados acompanhar as 
publicações. 

 

19.10 Para as demais condições de contratação, observar as disposições constantes do 
ANEXO I – Termo de Referência deste Ato Convocatório. 
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19.11 Prazo para retirada do contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias 
úteis. 

 

19.12 Após a celebração do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, os 
envelopes 02 - "Documentos de Habilitação" dos demais proponentes ficarão à 
disposição para retirada, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sendo 
que ao final deste prazo a FAUSCS poderá se desfazer de tais documentos. 

 

19.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis Federais 
que versem sobre a contratação pública. 

 

19.14 Para dirimir as questões oriundas deste Ato de Convocação, não resolvidas na esfera 
administrativa, é competente o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, por mais 
privilegiado que outro seja. 

 

19.15 Integram o instrumento convocatório, conforme o caso: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MINUTA DE CONTRATO   

  

 

São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 2023. 

 
 

DR. RICARDO ENGÊNIO MARIANI BURDELIS 
Diretor Presidente  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 

MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM SUPORTE 

TÉCNICO 12h/dia. 

 

 

1.0 - ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato tem por finalidade estabelecer as condições para a contratação de uma 
empresa especializada em outsourcing de equipamentos de tecnologia da informação, tais 
como, computadores e impressoras, para atender às necessidades da unidade do Hospital 
Municipal de São Caetano do Sul. 
 
A empresa contratada será responsável por fornecer todas as peças, componentes e 
suprimentos necessários para o funcionamento e manutenção dos equipamentos de 
tecnologia da informação, exceto papel para impressoras e papel destinado a cópias. 
Adicionalmente, a empresa também será responsável por realizar a verificação e revisão 
periódicas dos equipamentos, garantindo o cumprimento das especificações previstas neste 
Termo de Referência. 

 
 

2.0 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
As atividades desenvolvidas pela FAUSCS e contempladas em seu Estatuto Social são em 
regra decorrentes da participação da Fundação em chamamentos ou editais públicos, além 
de sua condição própria de dispensa em licitações previstas no artigo 75, XV da Lei Federal 
nº. 14.133/21. Referidos instrumentos contemplam costumeiramente, como sabido, o Termo 
de Referência técnico como base para elaboração e apresentação de propostas pelas mais 
diversas entidades interessadas, incluindo a própria Fundação. 
 
A aquisição dos serviços de uma empresa especializada em outsourcing de computadores e 
impressoras é uma medida fundamental para assegurar a eficiência e qualidade dos 
atendimentos prestados no HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 
 
O investimento em tecnologia é imprescindível para proporcionar um atendimento rápido e 
preciso. A contratação de uma empresa especializada em outsourcing de computadores e 
impressoras assegura a disponibilidade dos equipamentos mais avançados e eficientes, sem 
a necessidade de se preocupar com questões relacionadas à manutenção e suporte técnico. 
 
Adicionalmente, a contratação de uma empresa de outsourcing permite que o hospital se 
concentre em sua atividade principal, que é o atendimento aos pacientes, em vez de lidar com 
questões logísticas e técnicas relacionadas a computadores e impressoras. Assim, a equipe 
médica pode se dedicar integralmente ao fornecimento do melhor atendimento possível, sem 
se desviar de suas atribuições principais. 
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Por fim, é importante destacar que a contratação de uma empresa de outsourcing pode ser 
mais vantajosa economicamente a médio e longo prazo, pois evita despesas relacionadas à 
compra de equipamentos e à contratação de profissionais especializados na manutenção 
desta tecnologia. Além disso, a empresa de outsourcing assume a responsabilidade pelo 
funcionamento dos equipamentos, garantindo a sua eficiência e evitando gastos com reparos, 
além do que estiver vigente no contrato. 
 
Em conclusão, a contratação dos serviços de uma empresa especializada em outsourcing de 
computadores e impressoras é uma opção acertada para assegurar a eficiência e qualidade 
dos atendimentos prestados no hospital, além de oferecer vantagens financeiras e de 
concentração de esforços. 

 
 

3.0 – ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 
 
3.1 A empresa contratada deverá fornecer os seguintes serviços: 
 

1. Outsourcing de computadores, monitores, teclados e mouses, impressoras e 
multifuncionais. 

2. Manutenção preventiva dos equipamentos; 
3. Instalação e configuração de software; 
4. Reparo de problemas técnicos; 
5. Suporte remoto e presencial; 
6. Fornecimento de peças de reposição, se necessário; 
7. Garantia de disponibilidade e funcionamento dos equipamentos. 
8. Requisitos dos equipamentos 
9. Computadores (configurações mínimas): Processador Quad Core, 4GB de memória 

RAM e armazenamento em SSD e Sistema Operacional Windows; 
10. Impressoras e multifuncionais com capacidade de impressão, cópia e digitalização. 

 
 
3.2 Equipe de suporte 
 
A empresa contratada deverá disponibilizar uma equipe de suporte técnico capacitada para 
atender às necessidades da empresa. 

 
3.3 Disponibilidade 
 
A empresa contratada deverá garantir a disponibilidade dos serviços 12 horas por dia, 05 dias 
por semana. 

 
 

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
4.1 Especificações técnicas – Impressora Laser Monocromática: 
 

● Velocidade de impressão: 20 a 30 páginas por minuto 
● Resolução de impressão: até 600 x 600 dpi 
● Capacidade de entrada de papel: 250 a 500 folhas 
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● Tipos de papel suportados: carta, ofício, etiquetas, envelopes, etc. 
● Conectividade: USB, Ethernet, Wi-Fi 
● Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MacOS, Linux 
● Memória: 128 a 512 MB 
● Dimensões (L x P x A): 400 x 340 x 200 mm 
● Peso: 6 a 10 kg 
● Consumo de energia: 400 a 700 W. 

 
 
4.2 Especificações Técnicas - Multifuncional Laser Monocromática: 
 

● Velocidade de impressão: 20 a 30 páginas por minuto 
● Resolução de impressão: até 600 x 600 dpi 
● Capacidade de entrada de papel: 250 a 500 folhas 
● Tipos de papel suportados: carta, ofício, etiquetas, envelopes, etc. 
● Funções adicionais: digitalização, cópia, fax 
● Resolução de digitalização: até 1200 x 1200 dpi 
● Conectividade: USB, Ethernet, Wi-Fi 
● Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MacOS, Linux 
● Memória: 128 a 512 MB 
● Dimensões (L x P x A): 400 x 340 x 200 mm 
● Peso: 6 a 16 kg 
● Consumo de energia: 400 a 700 W. 

 
 
4.3 Especificações Técnicas de uma Multifuncional Laser Colorida: 
 

● Velocidade de impressão: 10 a 20 páginas por minuto (cor) e 20 a 30 páginas por 
minuto (Colorida) 

● Resolução de impressão: até 600 x 600 dpi (monocromático) e até 4800 x 600 dpi (cor) 
● Capacidade de entrada de papel: 250 a 500 folhas 
● Tipos de papel suportados: carta, ofício, etiquetas, envelopes, fotográfico, etc. 
● Funções adicionais: digitalização, cópia, fax 
● Resolução de digitalização: até 1200 x 1200 dpi 
● Conectividade: USB, Ethernet, Wi-Fi 
● Sistemas operacionais compatíveis: Windows, MacOS, Linux 
● Memória: 256 a 1024 MB 
● Dimensões (L x P x A): 400 x 340 x 200 mm 
● Peso: 8 a 16 kg 
● Consumo de energia: 400 a 700 W 
● Cartuchos de toner: Preto, ciano, magenta, amarelo. 

 
 
4.4 Especificações Técnicas do Computador 
 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: 
 
CPU 
 

● Gabinete segmento: Horizontal/Vertical Desktop 
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● 3 entradas USB 
● 1 entrada de rede RJ45 10/100/1000 
● 1 conexão VGA 
● 1 conexão para saída de áudio 
● 1 conexão para entrada de áudio 
● 2x Cabos AC 
● 1x Cabo VGA 
● Sistema Operacional: Windows 10 Pro  

 
 
PROCESSADOR 
 

● Modelo: Quad Core 
● Número de núcleos 4 Nº de threads 4 
● Frequência baseada em processador 2.60 GHz 

 
 
SSD  
 

● Formato: 2,5 
● Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) 
● Compatibilidade com versões anteriores: para SATA Rev. 2.0 
● Capacidade: 128GB 
● Leituras sequenciais: SATA Rev. 3.0 até: 520MB/s 
● Gravações sequenciais: SATA Rev. 3.0 até: 480MB/s 
● Consumo de Energia: 0,640 W Inativo / 1.423 W Leitura / 2.052 W Gravação 
● Temperatura de Armazenagem: - 40°C a 85°C 
● Temperatura de operação: 0°C a 70°C 
● Vibração quando em operação: 2,17 G Pico (7 - 800 Hz) 
● Vibração quando não está em operação: 20 G Pico (10 - 2000 Hz) 

 
 
MONITOR (dados técnicos): 
 

● Tamanho da tela: 17 LED (4:3), 43.18 cm 
● Resolução Máxima: 1280x1024 Pixels hd 
● Pixel Pitch: 0.264 (H)0.264 (V)mm 

● Área de Display: 337.92 (H)270.336 (V)mm 
● Brilho: 200 cd/m² 
● Contraste: 700:1 
● Tempo de resposta: 5ms 
● Ângulo de visão: 85/85/80/80 (Typ. )(CR = 10) 
● Frequência do painel: 60Hz 
● Painel de cores: 16.7M (6-bit + Hi-FRC) 
● Sinal de entrada: vga x1, hdmi x1 
● Fonte de energia: ac 100 – 240V, 50/60Hz 
● Consumo de energia: Ligado: <15W (max), standby: <1W 
● Medidas (AxLxP): 40,09x56,50x17,89 cm 
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TECLADO E MOUSE 
 

● Contém 105 teclas (teclado) e 3 botões (mouse). 

● Idioma do teclado: Português Brasil. 
● Mouse com sensor óptico e resolução de 1000 dpi. 
● Interface de conexão dos dispositivos usb 

 
 

 

5.0 -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE: 
 

Fornecimento de serviços de instalação, montagem dos equipamentos em seus respectivos 
ambientes e fornecimento de serviços de manutenção e suporte técnico aos mesmos durante 
a vigência contratual. 
 
5.1 - A fiscalização da contratação decorrente do presente Termo de Referência será exercida 
pelo Diretor Presidente da FAUSCS devidamente identificado no instrumento contratual.  

 
 
 

6 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado após o 
término, por igual período, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 
 
A execução dos serviços terá seu início acordado entre as partes, sendo o efetivo início 
determinado por autorização de fornecimento expedida pela Diretoria Executiva, ou 
documento equivalente. 

 

 

 

DR. RICARDO ENGÊNIO MARIANI BURDELIS 
Diretor Presidente  
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2023 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A “XXXXXX” E A EMPRESA XXXX”  
 

 

 A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - 

FAUSCS, inscrita no CNPJ sob nº 13.166.456/0001-78, sediada à Rua Alegre, n.º 470, 

8°andar, sala 804 – Bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - São Paulo, neste ato 

representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Ricardo Eugênio Mariani Burdelis, inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física CPF, sob número 294.742.258-93, doravante denominada 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxx, 

sediada à xxxxxx, xxxxxxxx –, neste ato representada na forma de seu contrato social, pelo 

senhor xxxxxx, portador do CPF xxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, com 

fundamento em seu Regulamento de Gestão de Compras e Contratações e com aplicação 

subsidiária das leis que regem a contratação pública, estando as partes vinculadas ao 

Processo de Compras 028/2023 – Ato Convocatório nº 03/2023 e a proposta vencedora, 

assinam o presente contrato, obedecendo as seguintes disposições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de microcomputadores e impressoras, com suporte técnico 
12h/dia, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o 
limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições constantes do 
TERMO DE REFERÊNCIA, que integra o presente contrato.   

 

1.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO  

 

2.1.  A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para o início dos serviços, 
contados da data de assinatura do contrato pelo Diretor Presidente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente contrato de prestação de serviços terá vigência de 12 (doze) meses, 
consecutivos e ininterruptos, podendo ser prorrogado por igual período, de comum acordo, 



 

21 
 

manifestado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do seu término, até o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato, nos termos do 
Regulamento de Gestão de Compras e Contratações, desde que comprovada a vantagem na 
manutenção da contratação. 

 

3.1.1. No caso de prorrogação será lavrado Termo próprio. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. É de responsabilidade da CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no procedimento de contratação, notadamente a regularidade fiscal e 
trabalhista, aplicando-se na hipótese de forma subsidiária o quanto previsto na legislação de 
compras públicas. 

4.2. Executar, utilizando procedimento da melhor técnica, e entregar os serviços em perfeitas 
condições, em estreita obediência à legislação vigente. 

4.3. A FAUSCS não assumirá nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e 
outros encargos que competirem à Contratada, nem se obrigará a fazer a esta qualquer 
restituição ou reembolso de quantias ou acessórios que a mesma despender com esses 
pagamentos. 

 

4.4. O serviço deverá contemplar:  
 

1. Outsourcing de computadores, monitores, teclados e mouses, impressoras e 

multifuncionais. 

2. Manutenção preventiva dos equipamentos; 

3. Instalação e configuração de software; 

4. Reparo de problemas técnicos; 

5. Suporte remoto e presencial; 

6. Fornecimento de peças de reposição, se necessário; 

7. Garantia de disponibilidade e funcionamento dos equipamentos. 

8. Requisitos dos equipamentos 

9. Computadores (configurações mínimas): Processador Quad Core, 4GB de memória 

RAM e armazenamento em SSD e Sistema Operacional Windows; 

10.    Impressoras e multifuncionais com capacidade de impressão, cópia e digitalização. 

 
 
11 Equipe de suporte 
A empresa contratada deverá disponibilizar uma equipe de suporte técnico capacitada para 
atender às necessidades da FAUSCS. 

 
 
12 Disponibilidade 
A empresa contratada deverá garantir a disponibilidade dos serviços 12 horas por dia, 05 dias 
por semana.  
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DOS RECURSOS 

 

5.1. Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de                 
R$ xxxxxx (xxxxxxx), mensal, conforme previsto no Termo de Referência e mediante 
apresentação de relatório com a medição dos serviços executados. 

5.1.2. No que concerne aos serviços contratados sob demanda, o valor a ser pago à 
Contratada dar-se-á de acordo com atendimento à legislação pertinente e a efetiva prestação 
dos serviços descritos nos quantitativos e valores previstos no Termo de Referência. 

5.2. O valor global e estimado do presente contrato é de R$ XXXXXXX (xxxxxxxx) e as 
despesas onerarão da previsão orçamentária Centro de Custos: HMUSCS. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

6.1. A CONTRATADA, quando da execução dos serviços, deverá comunicar por escrito o fato 
e emitir a respectiva Nota Fiscal, encaminhando-a com documentos que demonstrem sua 
regularidade fiscal e trabalhista, além de relatório próprio a demonstrar a execução dos 
serviços prestados à CONTRATANTE, que solicitará ao fiscal do contrato a confirmação dos 
serviços prestados, para posterior liberação do pagamento. 

 

6.1.1. O pagamento desses serviços será efetuado à CONTRATADA em uma única parcela, 
no prazo de até 10 (dez) dias, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento da 
documentação fiscal completa dos serviços prestados (Nota Fiscal, Relatório e demais 
documentos exigíveis), pelo Apoio Administrativo da FAUSCS. 

 

6.1.2. A emissão de confirmação e regularidade dos serviços prestados ou mesmo eventuais 
não conformidades deverá ocorrer no prazo de até 3 dias úteis, contados da comunicação 
formal dos serviços pela CONTRATADA. 

 

6.2. A ordem de pagamento será emitida pela Seção de Contas a Pagar da 
CONTRATANTE, a favor da CONTRATADA, em agência do Banco Santander, Agência                   
nº 0109 e C/C 45000381-7. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente 
bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, 
será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova 
contagem somente após a regularização da documentação fiscal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A constatação de irregularidades na execução deste ajuste 
motivará o desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da 
eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas na Cláusula Oitava. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

7.1. Os valores constantes deste contrato e expressos em reais não sofrerão reajustes pelo 
período de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta. 

7.1.1. Transcorridos 12 (doze) meses, da data de apresentação da proposta, o valor mensal 
poderá ser reajustado partir do 13º (décimo terceiro) mês, de acordo com a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, em conformidade com a legislação em vigor 
ou por outro índice que venha substituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  

 

8.1. Além das sanções previstas no Regulamento de Gestão de Compras e Contratação da 
FAUSCS serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

8.1.1 Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total do ajuste; 

8.1.2. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 80% (oitenta 
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

8.1.3. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 
por cento) sobre o valor do contrato, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente 
aos impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal, sendo que a aplicação da 
multa terá início no primeiro dia seguinte ao término do prazo contratual ou de execução do 
serviço; 

8.1.4. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 
considerados inexecução total ou parcial, estando a Contratada sujeita as sanções previstas 
nos subitens 8.1.1 ou 8.1.2; 

 

8.2. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a FAUSCS rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas nas Leis Federais e Municipais 
citadas que versem sobre contratação pública, a saber:  

 

8.2.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades. 

 

8.2.1.1. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 
defeitos observados na prestação dos serviços; 

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 

8.2.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a FAUSCS, 
pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a 
Fundação; 

8.2.2.1. A penalidade de suspensão será cabível quando a CONTRATADA participar do 
procedimento de compras e for verificada a existência de fatos que a impeçam de contratar 
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com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a CONTRATADA, por 
descumprimento de cláusula contratual tenha causado transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da CONTRATANTE. 

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

8.2.3.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, 
pelo prazo de até cinco anos, impedida de contratar com a FAUSCS, sem prejuízo das multas 
previstas neste contrato e das demais cominações legais. 

8.2.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado caracterizando a 
inexecução parcial, a FAUSCS poderá reter preventivamente o valor da multa dos eventuais 
créditos que a CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla 
defesa. 

8.3. Independentemente das sanções retro citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à 
recomposição das perdas e danos causados à FAUSCS e decorrentes de sua inadimplência, 
bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, 
na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e 
prazos fixados pelo inadimplente. 

8.7. Serão assegurados nos termos legais os prazos para exercício do direito da ampla defesa 
e do contraditório, na aplicação das sanções. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento ou a 
incidência do comportamento descrito no artigo 137 e seguintes da Lei nº 14.133/21, dará 
direito à FAUSCS de rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de 
interpelação judicial. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. O Fiscalizador do presente contrato será o Sr. Fernando César Serralheiro, que será o 
responsável pelo acompanhamento e execução da presente contratação, procedendo ao 
registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do 
ajuste, bem como, responsabilizar-se-á pela vigência com o consequente controle dos prazos 
de início e término contratual, eventual prorrogação e aditamentos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer 
ação oriunda deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes. 
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11.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 2(duas) 
vias de igual teor e forma, perante a presença de 2 (duas) testemunhas. 

 
 
 

São Caetano do Sul, xx de xxxx de 2023. 
 

FAUSCS - FUNDACAO DE APOIO A 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL 

 
 
 

___________________________________________ 

DR. RICARDO EUGÊNIO MARIANI BURDELIS 

Diretor Presidente  
 

 
 

 
 
CONTRATADA: 
 
 
____________________________________ 
EMPRESA XXXX 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
                                            

TESTEMUNHA 1                 TESTEMUNHA 2 
RG xx.xxx.xxx-x      RG xx.xxx.xxx-x 
CPF xxx.xxx.xxx-xx                           CPF xxx.xxx.xxx-xx 

 


