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FUMEC
Fundação Municipal para Educação Comunitária

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° FUMEC.2019.00001643-25

MODALIDADE: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal n"

8.666/93 - n" 10/2020

CONTRATANTE: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC

CONTRATADA: Universidade Municipal de São Caetano do Sul- U.S.C.S.

OBJETO: Contrato de prestação de serviços técnicos especializados para organização,

realização e operacionalização dos processos seletivos para os cursos técnicos de nível

médio do Centro de Educação Profissional de Campinas - CEPROCAMP, celebrado

entre a Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e a Universidade

Municipal de São Caetano do Sul- U.S.C.S

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

.' a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema

eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de

Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o

estabelecido na Resolução n" 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 n° 709,

de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de

contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
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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.

Campinas, -'1'1 de ~ de 2020.

CONTRATANTE:

Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC

CPF: 617.124.428-72 RG: 5.390.994-x

Data de Nascimento: 10/11/1951

Endereço residencial completo: Rua Siqueira Campos, 83 - Vila Itália - Campinas/SP

- CEP: 13034-580

E-mail institucional:solange.pelicer@campinas.sp.gov.br

E-mail pessoal:solange.pelicer@uol.com.br

Tel~One(S): (~ '-
Assmatura: ~~

CONTRATADA:

Nome e Cargo: ~ ~ ~ - ~
CPF: 0'\'3. '500. 3(;'lf- ~~ RG: -\0 .t..{~9 .9"1~ -.1\

Data de Nascimento: ~q 10 <-i 1 1.Cj C ~----
Endereço residencial completo: .~ ~ j~ I A"3 9
E-mail institucional: ~ @ ~ . .JLcJ..u....~

E-mail pessoal: ~ ~

Assinatura: ----------------~~~~--~r----------------------

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04

Fones: (19) 3236.6264 - (19) 3234.3906 - (19) 3233.2869
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TERMO DE CONTRATO N° 11/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

PARA ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS

PROCESSOS SELETIVOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS -

CEPROCAMP, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC E A UNIVERSIDADE MUNICIPAL

DE SÃO CAETANO DO SUL - U.S.C.S

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° FUMEC.2019.00001643-25

MODALIDADE: Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n"

8.666/93 - n° 1012020

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no

CNPJIMF sob o n.? 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antônio Cesarino n° 985,

Centro, CEP l3.015-291, Campinas, Estado de São Paulo, neste ato representada por

sua Presidente SOLANGE VILLON KOHN PELICER, portador do R.G. n° 5.390.994-

x, inscrito no C.P.F./M.F. sob n° 617.124.428-72, doravante designada simplesmente

CONTRATANTE, devidamente representada e a UNIVERSIDADE MUNICIPAL

DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

C.N.P.J./MF sob n° 44.392.215/0001-70, com sede na Av. Goiás, n° 3400, bairro

Barcelona, CEP 09550-051, município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,

doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu

Magnífico Reitor, Professor Doutor MARCOS SIDNEI BASSI, portador do RG. n°

10.429.972-SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob n? 043.500.368-22, têm entre si justo e

avençado o presente contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, de acordo com as

seguintes cláusulas e condições:

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04

Fones: (19) 3236.6264 - (19) 3234.3906 - (19) 3233.2869
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PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços

técnicos especializados de organização, planejamento e realização de processo seletivo

para ingresso de alunos em cursos técnicos de nível médio no Centro de Educação

Profissional de Campinas "Prefeito Antonio da Costa Santos" - CEPROCAMP, de

acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, anexo ao Processo Administrativo em

epígrafe.

.\

SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

2.1. Esta contratação vigerá a partir da assinatura deste instrumento, pelo prazo de 12

(doze) meses, com a finalidade de abranger os dois processos seletivos planejados,

constantes no Termo de Referência (2° semestre de 2020 e 1° semestre de 2021).

2.2. Os prazos de início, de execução e de conclusão poderão ser prorrogados, a critério

da CONTRATANTE, desde que devidamente justificados e aceitos os motivos,

mantidas as circunstâncias apontadas no artigo 57, § 1°, incisos I a VI, da Lei Federal n°

8.666/93 e respectivas alterações.

2.3. As condições de execução deverão contemplar integralmente o objeto contratual, e

serão desenvolvidas no Município de Campinas, com base no TERMO de

REFERÊNCIA, anexo do processo administrativo em epígrafe, bem como os editais

dos processos seletivos.

TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATADA terá direito

ao recebimento, único e exclusivo, dos valores arrecadados com as inscrições

decorrentes dos processos de seleção dos alunos.

3.2. O valor da taxa de inscrição obedece ao custo referente à proposta constante no

documento SEI 2278392, do processo administrativo FUMEC.2019.00001643-25, no

valor de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos), a ser paga pelos

candidatos. Haverá redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da inscrição para os

candidatos que comprovarem renda per capita de até 01 (um) salário mínimo.

3.3. Os valores referentes às inscrições serão depositados diretamente em conta bancá~

indicada pela CONTRATADA, não recaindo sobre a CONTRATANTE qUaiSqUev/ )

espécies de ônus ou obrigações de natureza financeira ou orçamentária.

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
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3.4. Independentemente do valor arrecadado com as inscrições, a CONTRATADA

assume todos os custos de prestação do serviço, conforme descrito na sua proposta, a

qual fica fazendo parte integrante deste.

3.5. Os preços das taxas de inscrição serão fixos e irreajustáveis.

QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Garantir a completa e efetiva consecução do objetivo constante neste Termo de

Contrato e no Termo de Referência, parte integrante do presente, com a observância das

normas legais incidentes.

4.2 Elaborar e submeter à aprovação prévia da FUME C todos os editais e os

comunicados relacionados ao presente objeto, no formato exigido para publicações no

Diário Oficial do Município de Campinas.

4.3 Publicar o extrato do edital de abertura de inscrições em jornal de grande circulação

e em jornal do município de Campinas com antecedência necessária e razoável à

abertura das inscrições.

4.4 Publicar em página de internet própria, todos os editais e comunicados relacionados

ao presente objeto.

4.5 Republicar quaisquer dos editais e comunicados em caso de incorreção que

comprometa o entendimento/diretrizes essenciais para a realização dos processos

seletivos.

4.6 Realizar as inscrições para os processos seletivos seguindo as especificações e

condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.7 Elaborar juntamente com a CONTRATANTE o cronograma de atividades para a

realização dos processos seletivos.

4.8 Produzir todo o material gráfico a ser utilizado para atendimento ao presente objeto

conforme as especificações e condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.9 Realizar a comunicação e o atendimento aos candidatos conforme as especificações

e condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.10 Elaborar e aplicar as provas conforme as especificações e condições constantes no

TERMO DE REFERÊNCIA.

4.11 Garantir que a banca examinadora, para a elaboração e correção das questões de

provas sejam compostas por profissionais especialistas, de notório saber e ilibada

reputação.

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
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4.12 Apresentar os locais de prova de acordo com as especificações e condições

constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.13 Manter total sigilo quanto às provas e seus gabaritos, sendo de sua exclusiva

responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, se decorrente de ação ou omissão de

seus empregados, prepostos ou de bancas examinadoras por ela constituídas.

4.14 Garantir o nível de exigência de segurança conforme as especificações e condições

constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.15 Providenciar equipe profissional em quantidade suficiente para garantir a

aplicação, fiscalização e controle durante as provas, conforme especificações e

condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

4.16 Iniciar os serviços, objeto do contrato, com a realização de reunião inicial após o

recebimento de ordem de serviços expedida pela FUME C, discutindo o perfil

profissional requerido e do conteúdo programático da provas com a CONTRATANTE.

4.17 Apresentar planejamento preliminar das ações e respectivo cronograma em até 05

(cinco) dias úteis, após a reunião inicial.

4.18 Manter sigilo nos assuntos relacionados aos processos seletivos responsabilizando-

se judicialmente pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer

informações que comprometam a sua realização.

4.19 Apresentar relatórios e estatísticas solicitados pela CONTRATANTE.

4.20 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

4.21 Atender a todas as demais condições e especificações constantes no TERMO DE

REFERÊNCIA.

4.22 Não possuir no quadro da CONTRATADA administradores com poder de direção

com vínculo de parentesco com qualquer agente político do CONTRATANTE ou

Vereador do Município, nos termos do artigo 7° do Decreto Municipal 17.437/2011.

QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Á CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos

serviços, objeto deste instrumento, bem como permitir a utilização de seu nome e

logomarca em informes, peças publicitárias, matérias jomalísticas, entrevistas e

análogos, relativos ao certame.

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
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5.1.2. Elaborar em comum acordo com a CONTRATADA os Editais para a realização

dos processos seletivos, em sua construção e redação final, dando seu aval e aceitação, o

qual passa a fazer parte integrante deste instrumento.

5.1.3. Nomear servidor ou grupo de servidores responsável(is) pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do contrato, de acordo com o artigo 67, §§ 1° e 2°, da Lei

Federal n° 8.666/93.

5.1.4 Oferecer à CONTRATADA subsídios para prestação de esclarecimentos aos

candidatos em cada processo seletivo.

SEXTA - DAS DESPESAS E DA INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PELA CONTRATANTE

As despesas decorrentes da execução deste contrato não onerará qualquer recurso

público, dotação fmanceira ou orçamentária da CONTRATANTE, em nenhuma

hipótese, não havendo que se falar em custos para a CONTRATANTE.

.'

SÉTIMA - DO REFAZIMENTO

7.1. A CONTRATADA obriga-se ao refazimento, sem qualquer ônus à

CONTRATANTE, de todos os serviços considerados imperfeitos ou incompatíveis

com os termos deste Contrato.

7.2. Obriga-se ainda a CONTRATADA a substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro)

horas, o pessoal que apresente comportamento inconveniente ou equipamento que se

apresente defeituoso no local da prestação dos serviços.

7.3. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas,

transportes, traslados, estadias, diárias, gratificações, seguros e outras de natureza

trabalhista, inclusive previdenciárias e fiscais, e outras decorrentes dos serviços

contratados, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

7.4. Após concluída a prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA

deverá apresentar Prestação de Contas das taxas cobradas, para verificação dos valores

auferidos, nos termos do artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal n°

8.666/93.

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
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OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

8.1 Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do

objeto deste Contrato, e de nenhuma de suas funções acessórias, com a única exceção

dos serviços gráficos, nos estritos termos das disposições cabíveis do item 4.12 do

Termo de Referência (2059388).

NONA-DAS PENALIDADES

.'

9.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, o

descumprimento de cláusulas contratuais ou a inexecução total ou parcial deste

CONTRATO, por parte da CONTRATADA ensejará, após o regular procedimento

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes penalidades,

de acordo com a gravidade da falta (arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93):

9.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,

para as quais tenha a CONTRATADA tenha concorrido diretamente.

9.1.2. Multa, nas seguintes situações:

9.1.2.1. De 1% (um por cento) ao dia, calculada sobre o valor total arrecadado até o

limite de 5% (cinco por cento), por atraso no cumprimento do cronograma;

9.1.2.2. De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total arrecadado, por inexecução

total ou parcial do objeto do contrato ou inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas

ressalvado o direito à cobrança de perdas e danos por parte da CONTRATANTE.

9.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE,

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA.

9.1.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos

determinantes da punição.

9.1.5. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão, conforme

previsto nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XVIII da Lei Federal n" 8.666/93.

9.2. A notificação de abertura de processo administrativo de penalidade se dará através

de meio eletrônico, por meio do envio de e-mail ao preposto da CONTRATADA~

Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04

Fones: (19) 3236.6264 - (19) 3234.3906 - (19) 3233.2869



a
FUMEC-=--==eJa ,.,.~~-

FUMEC
Fundação Municipal para Educação Comunitária

indicado no momento da assinatura do contrato, fato este, que iniciará a contagem do

prazo para interposição de recurso.

9.3. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou

judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.

9.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,

quando cabíveis.

DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos

artigos 77 e 78, da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alterações, as quais serão processadas

nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal.

10.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração,

ficarão assegurados à CONTRATADA os direitos elencados no artigo 80, da Lei

Federal n." 8.666/93 e suas alterações.

DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO

11.1 O presente contrato vincula-se a todas as decisões administrativas e demais

elementos constantes do Processo SEI n°FUMEC.2019.00001643-25.

DÉCIMA SEGUNDA - DA DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

12.1 Para a prestação e execução dos serviços objeto deste Contrato, fora viabilizada a

DISPENSA do procedimento licitatório, identificada sob n? 10/2020, cujos

fundamentos se encontram nos autos do processo administrativo n°

FUMEC.2019.00001643-25, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, de acordo com

autorização e ratificação da da Presidência da CONTRATANTE.

DÉCIMA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

13.1 Integram este contrato como se nele estivessem transcritos: Termo de Referência e

proposta comercial da CONTRATADA.

----Q
Rua Antônio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291 ~.J
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DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

14.1 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação

e qualificação apresentadas para a contratação.

DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o foro da

Comarca de Campinas-SP, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campinas, "ILj de ~ de 2020.

SO

Presidente da FUMEC

CONTRATANTE

Testemunhas:

R.G. n? L.{o."1""-(Ç.. ~ -I~ - :t
C.P.F.n0 ,?c,'6 ~~-=<. %':.\~-1.c
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