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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Campinas, 16 de fevereiro de 2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2023.00000395-54
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
CONTRATADA: ASSOCITECH - Associação dos Proprietários do Techno Park Campinas
OBJETO: Contratação da ASSOCITECH - Associação dos Proprietários do Techno Park Campinas para
pagamento de custeio das despesas condominiais referentes ao novo almoxarifado da FUMEC por
Inexigibilidade de licitação.
MODALIDADE: Contratação direta – inexigibilidade nº 03/2023
Termo de contrato nº: 21/2023
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
 
1. Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
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.
 



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO
CERTAME E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: LUIZ ROBERTO
MARIGHETTI, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, abaixo qualificado
 
CONTRATANTE:
Nome: Luiz Roberto Marighetti
Cargo: Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC, em Exercício
CPF: 071.715.718-07
 
CONTRATADA:
Nome: Miguel Gilberto Pascoal
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 014.403.658-49
 
Nome: José Luiz Camargo Guazzelli
Cargo: Diretor de Segurança e Manutenção
CPF: 262.761.948-91

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a)
Executivo, em 16/02/2023, às 09:17, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ROBERTO MARIGHETTI, Respondendo pela
Secretaria, em 16/02/2023, às 17:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL GILBERTO PASCOAL, Usuário Externo, em
17/02/2023, às 14:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Camargo Guazzelli, Usuário Externo, em
17/02/2023, às 14:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 7460191 e o código CRC 60988514.
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CONTRATO

Campinas, 16 de fevereiro de 2023.
TERMO DE CONTRATO Nº 21/2023

 
Instrumento de contratação direta da empresa Associtech - Associação Dos Proprietários Do Techno Park Campinas para
pagamento de custeio das despesas condominiais referentes ao novo almoxarifado da FUMEC, por Inexigibilidade de
Licitação.
PROTOCOLO Nº: FUMEC.2023.00000395-54
CONTRATAÇÃO DIRETA – INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023
TERMO DE CONTRATO Nº:  21/2023
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antônio Cesarino n.º 985, Centro, CEP 13.015-291, Campinas, Estado de São
Paulo, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por seu Presidente em
Exercício LUIZ ROBERTO MARIGHETTI, RG n.º 20.907.185-0, CPF n.º 071.715.718-07 e a ASSOCITECH -
Associação dos Proprietários do Techno Park Campinas, com sede na Av. Alexander Graham Bel, 51, fundos,
Campinas, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.301.742/0001-45, por seu(s)/sua(s) representante(s) legal(is),
doravante denominada  CONTRATADA, acordam  firmar o presente contrato, em conformidade com o Protocolo
Administrativo em epígrafe, o qual é de pleno conhecimento entre as partes, integrando o presente instrumento como se
transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
 
PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto os serviços de custeio das despesas condominiais referentes ao novo
almoxarifado da FUMEC, conforme Protocolo FUMEC.2023.00000395-54.
 
SEGUNDA – DAS MEDIÇÕES/FATURAMENTO
2.1. O rateio das despesas, cota parte da CONTRATANTE, deverá ser enviado à Gerência de Contratos com os
respectivos comprovantes das despesas e planilha demonstrativa das despesas.
 
TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA dentro do vencimento previsto na fatura.
3.2. Coincidindo o vencimento das faturas com os sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e dias em que a
CONTRATANTE não tiver expediente será seu vencimento transferido para o primeiro dia útil subsequente, sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE.
3.3. Por eventuais atrasos de pagamento, aplicar-se-á o disposto em Assembleia Geral Ordinária da ASSOCITECH,
vigente.
 
QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor estimado para o presente é de R$ 349.259,42 (trezentos e quarenta e nove mil e duzentos e cinquenta e nove
reais e quarenta e dois centavos.
 



QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. A despesa referente ao valor do presente contrato será empenhada e processada por conta de verba própria do
orçamento vigente codificada sob o número 60402.12.122.2025.4232.3.3.90.39 FR 01.220.000, devendo o montante de
R$ 52.367,14 (cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) onerar o presente exercício e o
restante os exercícios seguintes.
 
SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
6.1. Aplica-se a este contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações.
 
SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
 
OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente comprovada, ao não cumprimento, por
parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas,
segunda a gravidade da falta, a seguinte penalidade, após regular processo administrativo:

8.1.1. Advertência, sempre que houver descumprimento contratual, para o qual tenha a CONTRATADA
concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de fornecedores da CONTRATANTE.
8.1.2. Em caso de rescisão unilateral do CONTRATO pela Administração, decorrente de qualquer descumprimento
de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor
total do CONTRATO de acordo com a gravidade da infração.
8.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar, bem como o impedimento de contratar, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

8.1.4.1. 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 FUNDAÇÃO pelos prejuízos resultantes, e desde que cessados os
motivos determinantes da punição.

8.1.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente, ou
descontadas dos créditos da licitante vencedora.
8.1.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
8.1.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a licitante
vencedora de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à FUMEC.
8.1.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será
considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
8.1.9. Demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

 
NONA – DA VINCULAÇÃO
9.1. O presente contrato vincula-se ao despacho autorizativo da Presidente da Fundação que declarou inexigível a
licitação.
 
DÉCIMA – DO PRAZO
10.1. O presente Contrato vigerá pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos período dentro dos limites previstos pela Lei Federal n.º 8.666/93.
 
DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXIGIBILIDADE
11.1. Para os serviços objeto deste contrato foi inexigível a licitação nos termos do artigo 25, “caput”, da Lei Federal n.º
8.666/93.



 
DÉCIMA SEGUNDA – DA RECISÃO
12.1. Constituem motivos para rescisão do presente contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações, garantindo-se à CONTRATANTE o disposto nos artigos 79 e 80.
 
DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas – SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.
 
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a) Executivo, em
16/02/2023, às 09:17, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ROBERTO MARIGHETTI, Respondendo pela Secretaria, em
16/02/2023, às 17:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL GILBERTO PASCOAL, Usuário Externo, em 17/02/2023, às
14:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Camargo Guazzelli, Usuário Externo, em 17/02/2023, às
14:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código
verificador 7460205 e o código CRC 73F785C2.
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