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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2015/10/30250. 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de 
acesso para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de acordo 
com as exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Valor. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 21/01/2016 às 9h00min 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL PARA CONSULTA: a partir do dia 08/01/2016, no 

endereço da FUMEC na Rua Doutor Quirino, 1562, Edifício Aquarius – 2º andar, Centro, 

Campinas/SP nos seguintes horários: das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 

16h30min. À critério da FUMEC será ainda disponibilizado, sem ônus, no site: 

www.fumec.sp.gov.br 

 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Lei 
Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06, Lei Complementar Federal 
n.º 147/14 e Decretos Municipais nº 14.218/03, 14.484/03 e 16.187/08. 
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ n.º 
57.500.902/0001-04, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 75/2015 da 
Presidente, publicada no Diário Oficial do Município em 25/08/2015, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação acima indicada e receberá os 
envelopes “A” (PROPOSTA) e “B” (HABILITAÇÃO), na sala de reuniões da FUMEC, 
situada na Rua Doutor Quirino, nº 1562, Edifício Aquarius – 2º Andar, Edifício Aquarius, 
Centro, em Campinas-SP. 
Todas as publicações referentes a este procedimento licitatório, bem como as 
instruções suplementares para efeitos legais serão feitas no Diário Oficial do Município 
de Campinas e, facultativamente, estarão disponíveis no site: www.fumec.sp.gov.br 
 

1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:  
 
Anexo I – Projeto Básico; 
Anexo II – Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo IV – Modelo de Termo de Credenciamento; 
Anexo V – Declarações;  
Anexo VI – Modelo Minuta de Termo de Contrato; 

http://www.fumec.sp.gov.br/
http://www.fumec.sp.gov.br/
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Anexo VII – Modelo de Ordem de Início dos Serviços; 
Anexo VIII – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação;  
Anexo IX – Modelo Planilha de Composição de Custos; 
Anexo X – Modelo De Atestado De Visita Técnica/ Declaração De Responsabilidade 

 

2. DO OBJETO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTIMATIVA E VISITA TÉCNICA: 

 

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de 

acesso para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de 

acordo com as exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO 

BÁSICO. 

 

2.2. O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 

recebimento da Ordem de Início de Serviços pela empresa contratada, podendo 

ser prorrogado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores (conforme item 12 do ANEXO I - PROJETO BÁSICO). 

  

2.3. O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 902.431,15 

(novecentos e dois mil, quatrocentos e trinta e um mil reais e quinze centavos); 
 

2.4. A vistoria/visita técnica não será obrigatória e as regras para efetuá-la constam 

do item 18 do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS: 

 

3.1. A descrição a as condições de Execução dos serviços deverão ser as descritas 

nos itens 3, 4 e 5 do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

 

3.2. O demonstrativo dos Postos de Serviços é o constante do item 7 do ANEXO I – 

PROJETO BÁSICO. 
 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Não poderão participar desta licitação empresas: 

 
4.1.1. Temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com o 

Município de Campinas; 
 

4.1.2. Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 

Campinas; 



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

FUMEC 

Rua Dr. Quirino, 1562 – 1º andar – Centro – Campinas – SP – CEP 13015-082. 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

Fones: 32366264/32343906/32353732 

3 

 

 

 

4.1.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 

Municipal, sob pena de incidir na previsão do parágrafo único do Art. 97 da 

Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações; 

 

4.1.4. Em consórcio; 

 

4.1.5. Com falência decretada, concordatária, em recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

 

4.1.6. Nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo 

de parentesco com agente político ou Vereador; 

 
4.1.6.1. Para os fins deste Edital, considera-se agente político: o Chefe do 

Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou o Diretor Presidente 

de entidades da Administração indireta, os Secretários municipais. 
 

4.1.7. Cooperativas que não se enquadrem nos estritos termos da Lei Federal nº 

5.764, de 16.12.1971, e Cooperativas de Trabalho que não se enquadrem 

nos estritos termos da Lei Federal nº 12.690, de 19.07.2012. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as licitantes deverão 

estar representadas por agentes credenciados, com poderes para formular 

lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
5.2. O credenciamento far-se-á através da identificação do representante, por cédula 

de identidade ou documento equivalente, e da apresentação de Termo de 

Credenciamento, de acordo com o ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE 

CREDENCIAMENTO, ou de procuração, em instrumento público ou particular, 

em original ou cópia autenticada, que confira ao procurador os poderes mínimos 

constantes do referido Anexo. 

 
5.2.1. Juntamente com a PROCURAÇÃO/TERMO DE CREDENCIAMENTO, o 

representante deverá apresentar original com cópia ou cópia autenticada do 

Contrato Social, Estatuto, Ato Constitutivo com a respectiva eleição de seus 

administradores ou qualquer outro documento idôneo em comprovar os 

poderes de quem assina a procuração. 
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5.2.2. Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa licitante, estará 

dispensado de apresentar o TERMO DE CREDENCIAMENTO, devendo, 

porém, entregar original com cópia ou cópia autenticada do respectivo ato 

constitutivo da empresa ou do documento no qual estejam expressos os seus 

poderes. 

 
5.3. Para participar na condição de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP), a licitante deverá apresentar à equipe de pregão, 

juntamente com o Credenciamento, a declaração constante do ANEXO II - 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. 

 

5.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue antes dos envelopes 

“PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”. 

 
5.5. A irregularidade do TERMO DE CREDENCIAMENTO, ou a sua não 

apresentação, não impossibilita a participação da licitante, mas impede o seu 

representante de se manifestar e de representá-la durante a Sessão Pública. 

 
5.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 
5.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe de pregão e 

juntados ao processo administrativo. 

 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
6.1. Os Envelopes “A” - PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo 

preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA e ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016 
RAZÃO SOCIAL: 

 
6.2. A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para 

desclassificação da licitante que poderá inseri-los nas informações faltantes. 

 
6.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B - HABILITAÇÃO antes do 

envelope A -  PROPOSTA, por falta de informação na parte externa dos 

envelopes, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e 

rubricado o lacre por todos os presentes. 
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7. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

 

7.1. Envelope “A” – PROPOSTA deverá conter a Proposta da licitante, de acordo 

com o disposto no item 8. 

 

7.2. Envelope “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o 

item 9. 

 

8. ENVELOPE A – DA PROPOSTA 

 
8.1. A proposta deverá ser datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, de acordo com o ANEXO III -  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, apresentando o seguinte: 

 

8.1.1. Designação do número desta Licitação; 

 
8.1.2. Descrição detalhada do objeto oferecido, de acordo com as especificações 

do ANEXO I – PROJETO BÁSICO (sendo imprescindível a sua 

observância). 
 

8.1.3. A proposta deverá conter a indicação da entidade de classe da categoria. 

 
8.1.4. Os preços unitários (posto/dia) e total de cada item e o valor total da 

proposta conforme ANEXO I – PROJETO BÁSICO), expresso em números, 

na moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais, 

sendo desprezadas as demais, conforme estabelecido no ANEXO III – 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 

 

8.1.4.1. Na hipótese de apresentação de preços com mais de 02 (duas) 

casas decimais, a Equipe de Pregão Presencial desprezará todos os 

valores a partir da 3ª casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para 

efeito de julgamento. 

 
8.1.5. No caso de divergência entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá 

o valor unitário e a Equipe de Pregão Presencial refará o cálculo para efeito 

de julgamento. 

 

8.1.6. Dados bancários, contendo o número do Banco, número da Agência, nome 

da Agência e número da conta corrente, com código verificador. 
 

8.2. Deverão ser apresentados juntamente à proposta, os seguintes documentos 
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(subitem 8.6 do ANEXO I – PROJETO BÁSICO): 
 

8.2.1. Cópia da sentença normativa ou Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção 

Coletiva de Trabalho, que fixou os salários dos profissionais. 

 
8.3. Os quantitativos e as descrições detalhadas constantes no edital e em seus 

anexos não poderão ser alterados. 

 
8.4. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 

operacionais da atividade, inclusive os tributos eventualmente devidos, bem 

como as demais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito ao 

proponente de reivindicar custos adicionais. 

 
8.4.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na 

proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 

preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 
8.5. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

 
8.5.1. Do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias contados da data 

da entrega da proposta, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias contados 

da data da abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses prazos, 

sem convocação para assinatura do contrato, ficam as licitantes liberadas 

dos compromissos assumidos; 

 

8.5.2. Do prazo de pagamento de 10 (dez) dias, fora a dezena, a contar da data 

de aprovação da Nota Fiscal Mensal pela FUMEC, consideradas todas as 

condições estabelecidas no item 13.9 do ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 
 

8.5.3. A licitante, por ocasião da prestação de serviços, deverá apresentar Nota 

Fiscal/Fatura constando cada serviço, quantidade, preço unitário, preço total 

e nº da Nota de Empenho da FUMEC. 

 
8.5.4. Das demais condições previstas no edital e seus anexos. 

 
8.6. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa 

de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado. 

 

8.7. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade 

das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar que as licitantes estendam o período 

de validade das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, 
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bem como as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito. O proponente 

poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do 

processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato. 

 

8.8. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR GLOBAL 

(item 10 do ANEXO I – PROJETO BÁSICO), satisfeitos todos os termos 

estabelecidos neste ato convocatório. 

 
8.8.1. Nas propostas escritas deverão constar os valores unitário e total do item 

além do total geral. 

 
8.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

 

8.9.1. Não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

 

8.9.2. Forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

8.9.3. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

 

8.9.4. Basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem 

reduções sobre as propostas mais vantajosas; 

 

8.9.5. Apresentarem características em desacordo com as solicitadas no ANEXO 

I – PROJETO BÁSICO; 

 
8.10. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as 

propostas escritas que apresentarem preços excessivos. 

 
9. ENVELOPE B – DA HABILITAÇÃO 

 
9.1. Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os 

documentos elencados nos itens 9.4 à 9.8 deste edital e cumprir os requisitos 

nele especificados. 

 

9.2. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

 
9.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 
9.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
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9.2.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão. 

 
9.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

9.3. Os documentos apresentados para fins de habilitação poderão ser os originais, 

cópia autenticada por Cartório ou por publicação de órgãos da imprensa oficial 

ou comprovantes extraídos via internet, sujeitos estes a verificação da validade. 
 

9.3.1. Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados 

ordenadamente, numerados sequencialmente por item de habilitação, de 

modo a facilitar a análise. 

 
9.3.2. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e certidão 

negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial/extrajudicial, se 

outro prazo não constar de ato normativo ou do próprio documento, será 

considerado o período de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e 

a data para entrega dos envelopes, exceto em relação aos subitens 9.5.3 e 

9.5.4. 

 
9.4. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

9.4.1. Em caso de apresentação no credenciamento, fica dispensada a 

apresentação neste envelope; 

 

A documentação relativa à Habilitação Jurídica da empresa, cujo objeto 

social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em: 

 

9.4.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial; 

 

9.4.1.2. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes, devidamente registrados; 

 

9.4.1.3. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato 

constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

 

9.4.1.4. Para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

participando do certame nesta condição, apresentar um dos seguintes 
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documentos comprobatórios: 

 
9.4.1.5. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade 

comercial; 
 

9.4.1.5.1. As licitantes sediadas no Estado de São Paulo poderão obter 

este documento, gratuitamente, através do sítio eletrônico da 

JUCESP. 

 

9.4.1.6. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

caso atuem em outra área que não a comercial. 
 

9.4.2. Para Cooperativas ou Cooperativas de Trabalho, os respectivos estatutos 

sociais e alterações subsequentes, acompanhados de documentos de 

eleição de seus administradores em exercício. 

 
9.5. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
9.5.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 

estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o Contrato. 

 
9.5.1.1. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos 

diversos, exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia 

de Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 

 
9.5.1.2. No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), mesmo que havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar documentação 

constando a restrição. Será assegurado para sua regularização o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a 

Declaração de Vencedor do Certame, sob pena de decadência do 

direito, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade 

estabelecida no subitem 15.3. 

 
9.5.1.3. A licitante que participar do certame declarando que cumpre os 

requisitos de habilitação e não cumpri-los, será inabilitada e estará 

sujeita às penalidades previstas no item 15 do edital. 

 
9.5.2. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 

Positiva com efeitos de Negativa. 
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9.5.2.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 

reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado 

de segurança. 

 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-á em: 
 

9.5.3. Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

 
9.5.4. Prova de inscrição municipal no Cadastro de Contribuintes; 

 
9.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser 

comprovada através da apresentação da Certidão de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 

veracidade via Internet; 

 

9.5.6. A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada pela 

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (correspondente a Tributos 

Mobiliários) expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver 

situado; 

 
9.5.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido 

pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua 

aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet; 

 

9.5.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, emitida por aquele Órgão, que poderá ser emitida pela 

Internet, conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que 

alterou o Art. 29 da Lei 8666/93, ficando sua aceitação condicionada à 

verificação de veracidade via Internet. 

 

9.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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9.6.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo 

menos, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento com as 

características do Objeto da Licitação, com a identificação clara de seu 

subscritor 

 

9.6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da 

empresa proponente e indicar, o atendimento de, no mínimo, 09 (nove) 

postos para prestação de serviços de portaria/controle de acesso. 

 

9.6.2. Atestado de visita técnica/declaração de responsabilidade devidamente 

preenchida de acordo com o ANEXO X – MODELO DE ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA/DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ainda que a 

licitante não tenha efetuado a visita técnica. 

 

9.7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as 
licitantes deverão apresentar: 

 

9.7.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data não superior a 06 (seis) meses da data limite para recebimento 

das propostas, se outro prazo não constar do documento. 

 

9.7.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente 

habilitado(s), constando nome completo e registro profissional, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, vedada a sua 

substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, apresentados na forma 

abaixo discriminada. 

 

9.7.2.1. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar 

Balanço Patrimonial assinado por bacharel ou técnico em Ciências 

Contábeis, legalmente habilitado, constando nome completo e registro 

profissional, referente ao último exercício social exigível. 

9.7.2.2. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no 

exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
 

9.7.3. Comprovar que possuem Índice de Liquidez Corrente (ILC), Índice de 

Liquidez Geral (ILG) e Índice de Solvência Geral (ISG) iguais ou maiores que 
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01 (um). 

 

9.7.3.1. Caso a empresa tenha ILG menor que 01 (um), estará habilitada 

neste item se comprovar que possui Índice de Solvência Geral (SG) 

igual ou maior que 01 (um). 

 

9.7.3.2. As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste 

subitem: 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) – indica quanto a empresa possui em 
recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total 
de suas dívidas de curto prazo. 
 

𝐼𝐿𝐶 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) – indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para 
liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 
 

𝐼𝐿𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

 
SOLVÊNCIA GERAL (SG) – expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em 
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos 
líquidos, também os permanentes. 
 

𝑆𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

 

9.8. DAS DECLARAÇÕES 

 
Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel 
timbrado (de acordo com o ANEXO V – Declarações), atestando que: 

 
a) Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 

(dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
 

b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
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c) Cumpre plenamente os requisitos da habilitação, sob pena de sujeição às 
penalidades previstas na legislação e no item 15 do edital; 

 

d) Se for cooperativa, que possui registro perante a entidade estadual da 
Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei 
Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971. 

 

e) Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após 
a data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a nova Proposta 
Comercial, com os valores readequados, de acordo com o(s) preço(s) 
negociado(s) no pregão 

 
10. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 
10.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública 

para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o 

interessado proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 5 do 

edital. 

 

10.2. A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços, ordenando-as em ordem crescente de valor. 

 
10.3. As propostas apresentadas são analisadas, desclassificando-se as que 

não atenderem às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 
10.4. Em seguida identificará a proposta de MENOR VALOR GLOBAL cujo 

conteúdo atenda as especificações do edital. 

 
10.4.1. As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) 

da proposta de menor preço serão classificadas em ordem crescente. 

 
10.4.2. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, 

desclassificando aqueles cujo objeto não atenda às especificações de acordo 

com o item 8, prazos e demais condições fixadas neste Edital e seus anexos. 

A aceitabilidade do preço será verificada somente após o encerramento da 

fase de lances. 

 
10.4.3. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas, e 

remanescendo propostas não classificadas nos termos do subitem 10.5, 

essas serão chamadas para a fase de lances, em ordem decrescente, até 

que não haja mais propostas ou que se atinja a quantidade mínima de 03 

(três) participantes. 
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10.4.4. Em caso de empate de propostas classificadas, todas as licitantes 

com o mesmo preço, serão convidadas a participar dos lances verbais. 

 
10.5. O tempo para formulação de lances verbais, para determinação do valor 

entre lances e para saneamento da documentação de habilitação, caso se 

aplique, é acordado entre os representantes e a Equipe de Pregão, por ocasião 

do início da fase de lances. 

 

10.6. A seguir, é iniciada a etapa de apresentação de lances verbais. 
 

10.7. O Pregoeiro convida os representantes das licitantes selecionadas, 

individualmente, em ordem decrescente do valor da proposta, a apresentar 

lances verbais, que deverão ser inferiores à proposta de menor valor, para o 

primeiro lance, e ao lance imediatamente anterior, para os demais. 

 
10.7.1. A ausência de representante credenciado ou a desistência em 

apresentar lance verbal, quando convocado, implicará na exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do preço da proposta ou 

do último lance apresentado. 

 
10.7.2. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, 

a classificação será efetuada por sorteio. 

 
10.7.3. Quando comparecer 01 (uma) licitante ou houver apenas uma 

proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço 

ofertado. 

 
10.8. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados, os 

representantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 

 

10.9. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que 

apresentar o menor lance para que seja obtido preço melhor. 

 
10.10. Declarada encerrada a etapa de lances e estando classificados na ordem 

crescente de valor, o Pregoeiro examina a aceitabilidade do preço obtido. 

 

10.11. Considerada aceitável a proposta de menor preço, é aberto o envelope de 

Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 

atendimento das condições estabelecidas no item 9, sendo-lhe facultado o 

saneamento da documentação na própria sessão, caso se aplique. 
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10.12. Constatado o atendimento das exigências de Habilitação, a licitante é 

declarada vencedora. 

 
10.13. Se a licitante desatender às exigências da habilitação, o Pregoeiro examina 

a oferta subsequente, verificando a habilitação da Licitante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
10.14. DOS RECURSOS 

 
10.14.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da 

sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, quando então, a 

licitação seguirá um dos procedimentos constantes do item 11. 

 
10.14.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio terá 

efeito suspensivo. 

 
10.14.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 
10.14.4. A falta de manifestação motivada da licitante na sessão importará a 

decadência do direito de recurso. 

 
10.15. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 
Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas 

todas as fases preestabelecidas, o envelope que irá guardar os envelopes de 

Habilitação, devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelas licitantes, ficam sob a 

guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão previamente 

marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

10.15.1. Todos os documentos são colocados à disposição dos presentes 

para livre exame e rubrica. 

 

10.15.2. Todos os atos ocorridos durante a sessão pública são registrados 

em ata, que é assinada pelos representantes das licitantes presentes, pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 
11.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará 
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o objeto do certame ao autor do menor valor por item, encaminhando o processo 

para homologação pela Sra. Presidente da FUMEC. 

 
11.2. Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, 

dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) pessoalmente, através do fax (19) 3234-3906 ou 

Protocolo Geral, ou ainda (devidamente escaneada) pelo e-mail:  

lucas.pavanello@campinas.sp.gov.br, no prazo de 3 (três) dias úteis contados 

do dia subsequente à realização do pregão, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.3. Nessa hipótese, a Sra. Presidente da FUMEC decidirá sobre os recursos, 

declarando vencedora do certame o autor do menor valor por item e, constatada 

a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento licitatório. 
 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1.  Homologada a Licitação, a FUMEC convocará a adjudicatária, no prazo 

previsto na Notificação, para assinar o Termo de Contrato cuja minuta integra 

este Edital (vide ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO), sob pena 

de decair do direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade 

estabelecida no subitem 15.2. 

 
É vedada a celebração de contrato pela FUMEC com pessoa jurídica na qual 

haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de parentesco 

com agente político ou Vereador de Campinas, nos termos do disposto no art. 7º 

do Decreto Municipal nº 17.437/11. Considera-se agente político o Chefe do 

Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor Presidentes de 

entidades da Administração indireta, os secretários municipais, nos termos do 

art. 2º, inciso IV, do mesmo Decreto. 

 

12.2. O prazo para assinatura do TERMO DE CONTRATO poderá ser 

prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo 

previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito 

pela FUNDAÇÃO. 

 

12.3. No ato da assinatura do TERMO DE CONTRATO deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 

12.3.1. Procuração ou Contrato Social. 

 

mailto:lucas.pavanello@campinas.sp.gov.br
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12.3.2. Cédula de Identidade. 

 

12.3.3. Termo de Ciência e Notificação (conforme Anexo VIII); 
 

12.3.4. Relação de números de telefones, aparelhos de rádio-chamada ou 

de qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no contato 

para o atendimento. 

 

12.3.5. Comprovante do recolhimento da garantia de adimplemento 

contratual nos termos do item 18; 

 
12.3.6. Planilha de Composição de Custos para a prestação dos serviços, 

que será analisada e aprovada por um servidor responsável da FUMEC 

sanitária (conforme ANEXO IX – MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 

DE CUSTOS). 

 

12.4. A detentora do Contrato não se eximirá das penalidades correspondentes, 

na hipótese de inexecução contratual. 

 

12.5. Quando a adjudicatária convocada, dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Termo de 

Contrato (conforme modelo ANEXO VI – MODELO MINUTA DE TERMO DE 

CONTRATO), será convocada outra licitante, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o Termo de Contrato, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no item 15 do 

presente edital. 
 

 

12.6. Após celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de 

habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada por 15 

(quinze) dias. Após este prazo a Equipe de Pregão os inutilizará 

independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

 

 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

13.1. No recebimento e aceitação do objeto da Licitação serão observadas, no 

que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 

8666/93 e suas alterações. 

 

13.2. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e/ou produtos em 

desacordo com as especificações estabelecidas no Anexo I - Projeto Básico. 
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14. DAS CARACTERÍSTICAS E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
14.1. As características e o pagamento dos serviços contratados serão 

efetuadas na forma e condições estabelecidas no ANEXO I – PROJETO 

BÁSICO. 

 
15. DAS PENALIDADES 

 
15.1. A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos 

ou falta grave, ou cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-

se, ainda, segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das penalidades 

previstas no Art. 87 da Lei 8.666/1993 ou conforme abaixo: 

 
15.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como 

impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 

15.1.2. Declaração   de   inidoneidade   para   licitar   e   contratar   com     a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 

 
15.1.3. 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 FUMEC pelos prejuízos resultantes, 

e desde que cessados os motivos determinantes da punição; 

 
15.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua 

validade, a não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não 

regularização da documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, a 

recusa em assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o Instrumento Equivalente, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, ou a não comprovação da condição 

de ME ou EPP ensejarão a cobrança pela FUMEC, por via administrativa ou 

judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, lance 

ou oferta, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 15.1.1. 

 
15.3. As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas juntamente 

com as penalidades estabelecidas no ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE 

CONTRATO, garantida, a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias para declaração de inidoneidade e prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para as demais penalidades. 

 
16. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
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16.1. A FUNDAÇÃO procederá ao reajuste na forma e condições estabelecidas    

no ANEXO VI – MODELO MINUTA DE TERMO DE CONTRATO. 

 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

17.1. É vedada a subcontratação total ou parcial desse objeto. 

 

18. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

18.1. Para firmar o contrato, a adjudicatória prestará garantia de adimplemento 

contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 
18.2. A garantia para assegurar a plena execução do Contrato poderá ser 

prestada em uma das seguintes modalidades: 

 

18.2.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou título da dívida 

pública; 

 

18.2.2. Seguro garantia, com prazo compatível com o da vigência do 

Contrato; 

 

18.2.3. Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do 

Contrato. 

 

18.3. Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 

assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de 

Recebimento Definitivo dos Serviços, dirigido à FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA 

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, por intermédio do Serviço de Protocolo 

Geral. A liberação dar-se-á mediante autorização da Sra. Presidente, após 

parecer da Assessoria Jurídica da FUMEC. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão via fax através do telefone (019) 3234-

3906, ou por e-mail (desde de que devidamente assinado e, em seguida, 

escaneado), ou pelo Protocolo Geral. 

 
19.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que 
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decidirá no prazo de 02 (dois) dias úteis, divulgando sua decisão no site. 

 

19.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

 
19.2. Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos junto à 

Coordenadoria Administrativa e Financeira – CAF – FUMEC, com o Sr. Julio K. 

Yoshino, Coordenador Adm. e Financeiro, autor do Projeto Básico, com a devida 

identificação da empresa solicitante, pelo e-mail: 

julio.yoshino@campinas.sp.gov.br 
 

19.2.1. As respostas dos esclarecimentos de ordem técnica serão 

publicadas no site: www.fumec.sp.gov.br 
 

19.2.2. Informações gerais, exceto as de ordem técnica, poderão ser 

obtidas com a Equipe do Pregão, através do telefone (019) 3234-3906. 

 
19.3. A apresentação dos Envelopes implica a aceitação tácita e irrestrita pela 

licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus 

anexos. 

 
19.4. Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação enviados por via postal 

ou entregues após o horário estabelecido. 

 
19.4.1. No caso da entrega dos envelopes por Empresa Especializada, 

somente serão aceitos quando entregues em invólucros separados, nos 

termos do item 6, diretamente na Rua Doutor Quirino, 1562, Edifício Aquarius 

– 2º Andar, Centro, Campinas – SP, onde será emitido o comprovante de 

entrega. 

 
19.5. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 

19.6. A FUMEC poderá revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 

presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência 

aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

mailto:julio.yoshino@campinas.sp.gov.br
http://www.fumec.sp.gov.br/
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19.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e esta FUNDAÇÃO não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

19.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

19.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras escoimadas das 

causas que inabilitaram ou desclassificaram. 
 

19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

 

19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-

se- á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na FUMEC. 

 

19.12. Participará da equipe de apoio deste Pregão o servidor Sr. Julio K. 

Yoshino, Coordenador Administrativo e Financeiro da FUMEC, autor do 

Projeto Básico, em atendimento ao artigo 2º e o Art. 4º, do Decreto Municipal 

nº. 14.218/2003. 

 

19.13. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei 

Complementar 123/06, Lei Federal nº 147/14 e subsidiariamente na Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas 

alterações, Decreto Municipal nº 14.484/03, Decreto Municipal 16.187/08. 

 

19.14. Fica designado o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer 

questões judiciais oriundas deste Edital. 
 

Campinas, 04 de janeiro de 2015 

 

Maurilei Pereira 

Diretor do Departamento de Apoio à Escola – Respondendo pela Secretaria 

Municipal de Educação 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
 

1. OBJETO 

 

1.1.  Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de acesso para atuação 

em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Diante da aposentadoria/afastamentos de agentes de apoio geral efetivos da FUMEC e do 

término da cessão de postos de vigilantes pela SME para a FUMEC, há a necessidade da prestação 

de serviços de controle de acesso/portaria para a segurança dos alunos e servidores em unidades 

educacionais da FUMEC. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1. A prestação dos serviços consiste sumariamente na guarda do patrimônio, observação de 

estacionamento e edifícios sob responsabilidade da FUMEC, controle de entrada e saída de pessoas, 

identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados, acompanhamento de 

pessoas e mercadorias, inspeção para evitar entrada de pessoas estranhas ao ambiente e outras 

anormalidades. 

 

3.2. Os serviços serão desenvolvidos, nos locais descritos na Relação de Postos – item 7.1 deste projeto 

básico, nos quantitativos e jornadas abaixo:  

 

item Descrição Carga horária 

semanal 

Quantidade 

de postos 

Diárias 

por 

posto 

Total 

01 Posto de Portaria – I 40 horas 05 250 1.250 

02 Posto de Portaria – II 30 horas 14 200 2.800 

03 Encarregado 40 horas 01 250 250 
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3.3. A unidade de medida dos serviços será de posto/dia. 

 

3.4. A alocação dos postos se dará de forma gradual, conforme ordens de serviço encaminhadas pelo 

setor de Gestão de Contratos da FUMEC, as quais constarão as unidades, endereços, horários e 

responsáveis pelas respectivas unidades. 

 

a) A contagem de tempo para fins de faturamento ocorrerá a partir da data de assunção do posto 

pelo(s) profissional(is). 

 

3.5.  A FUMEC possui salas cedidas nos mais diversos tipos de ambientes, tais como igrejas, salões de 

associações de moradores, ong's (organizações não governamentais), escolas, próprios públicos, etc. 

O atendimento deve se adequar ao local e ao público atendido. 

 

3.6.  Os locais para prestação dos serviços, devido às características de atendimento da Fundação, 

poderão ser modificados a qualquer tempo a critério da Fundação, sendo a CONTRATADA avisada 

com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas. 

 
3.7. As jornadas de trabalho serão de 30 ou 40 horas semanais, cumpridos de segunda à sexta feira 

(conforme calendário municipal ou escolar), sendo que em casos excepcionais (reposição de aulas 
ou eventos educacionais) poderá ser necessário o cumprimento de jornada aos sábados, domingos 
e feriados. 

 

3.8. Os horários para prestação de serviços estão previstos para ocorrer conforme constante no item 

7.1, podendo ser modificados conforme definição do responsável pela unidade. 

 

3.9. Os profissionais deverão ter intervalo intrajornada, conforme legislação vigente, para refeição e 

descanso, cujo período será descontado da jornada diária. 

 

3.9.1. Durante o intervalo intrajornada do profissional, os responsáveis das unidades da 

FUMEC/CEPROCAMP deverão organizar o horário de atendimento na unidade. 

 

3.10. As unidades educacionais da FUMEC, salvo em situações restritas, não possuem atendimento 

durante o recesso e férias escolares, sendo os serviços terceirizados dispensados neste período. 

 

3.11.  A CONTRATADA, deverá acompanhar o calendário escolar, com previsão de recesso em julho e 

dezembro e férias escolares com inicio em dezembro e retorno em fevereiro do ano seguinte, 
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sendo considerados para efeito de pagamento somente os dias efetivamente trabalhados/serviços 

prestados. 

 

3.12. As jornadas de trabalho, nas unidades administrativas ou em unidades indicadas pela FUMEC, 

deverão ser contínuas durante o ano, respeitando a carga horária semanal.  

 

3.13.  A prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifício, nos postos 

fixados pela Contratante, envolve a alocação, pela Contratada, de empregados capacitados para: 

 

3.13.1. Assumir o posto, devidamente uniformizados, e com aparência pessoal adequada; 

 
3.13.2. Comunicar imediatamente à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
 

3.13.3. Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia 
da Região, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, da CETESB – Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental, dos responsáveis pela administração da instalação e 
outros de interesse; 

 
3.13.4. Operar equipamentos de controle de acesso, inclusive em meios eletrônicos; 

 
3.13.5. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas; 
 

3.13.6. Fiscalizar a entrada e a saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e 
anotando a placa do veículo, inclusive de funcionários autorizados a estacionarem seus 
carros particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

 
3.13.7. Fiscalizar a entrada e a saída de materiais, mediante conferência das notas fiscais ou de 

controles próprios da Contratante; 
 

3.13.8. Controlar a entrada e a saída de veículos, empregados e visitantes, após o término de 
cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana, na conformidade de que venha a 
ser estabelecido pela Contratante; 

 
3.13.9. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que 

estes estejam devida e previamente autorizados pela Contratante; 
 

3.13.10. Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, visitantes ou pessoas, bem 
como dos estacionamentos de veículos, anotando eventuais irregularidades e comunicando 
à Contratante; 
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3.13.11. Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 
manutenção das condições de segurança; 

 
3.13.12. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro 

das instalações da Contratante facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na 
indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 

 
3.13.13. Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver 

prestando seus serviços; 
 

3.13.14. Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 
 

3.13.15. Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim 
como de bens particulares de empregados ou de terceiros; 

 
3.13.16. Comunicar a Contratante a presença de aglomerações de pessoas junto ao posto; 

 
3.13.17. Repassar para o(s) porteiro(s) ou vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, 

quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual 
anomalia observada nas instalações. 

 
3.14. A Contratada deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela 

Contratante, com atendimento sempre cortês aos funcionários e às pessoas em geral que se 
façam presentes. 

 
3.15. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos – humanos e materiais – com vistas ao 
aprimoramento e manutenção da qualidade dos serviços à satisfação da Contratante. A 
Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo 
evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução; 

 

3.16. A Empresa Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 3 (três) horas, 
o profissional que necessitar se ausentar emergencialmente, por um motivo 
imprevisível. 

 
3.17. A empresa poderá aproveitar o período de férias coletivas das unidades para conceder 

férias aos funcionários, sendo que, serão pagos somente as correspondentes diárias pelos 
serviços efetivamente  prestados. 

 
 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

4.1. Para a prestação de serviços de portaria/controle de acesso, cabe à CONTRATADA: 
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4.2.  Implantar, até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem de início dos serviços, os postos 
constantes na ordem, de acordo com os horários fixados pela CONTRATANTE; 
 

4.3. Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo as 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

 
4.4. Fornecer mão-de-obra com aparência e porte adequados ao desenvolvimento dos trabalhos, bem 

como orientar os funcionários que estes assumam diariamente os postos devidamente 
uniformizados. 
 

4.5. Manter seu pessoal uniformizado, e fornecendo-lhe os equipamentos de Proteção Individual - 
EPI`s; 
 

4.6. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE; 
 

4.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos, previdenciários, fiscais e 
comerciais, bem como pelo cumprimento das normas legais vigentes de âmbito federal, estadual 
e municipal, e as normas internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução 
deste contrato, sem a transferência de qualquer ônus a CONTRATANTE; 
 

4.8. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela FUMEC; 
 

4.9. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 
 

4.10. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 
 

4.11. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a frequência e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto em que estiver prestando seus 
serviços; 
 

4.12. Designar por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Início de Serviços, preposto(s) 
que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste 
contrato, fornecendo todos os contatos necessários para a devida comunicação (números de 
telefone, celular, e-mail, entre outros); 
 

4.13. A Empresa Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, o 
profissional que necessitar se ausentar emergencialmente, por motivo imprevisível. 
 

4.14. Caso não seja providenciada a cobertura do posto, será considerado serviço não prestado 
e a diária não será computada para fins de pagamento. 
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4.15. Comunicar à unidade da CONTRATANTE que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da 
equipe que esteja prestando serviços; no caso de substituição e/ou inclusão encaminhar a 
respectiva documentação do funcionário; 
 

4.16. Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
 

4.17. Prestar de imediato todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 
cujas reclamações se obriga a atender, designando um representante ou preposto com poderes 
para tanto;   

 
4.18. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito;  
 

4.19. Manter controle de frequência/pontualidade de seus empregados sob o contrato; 
 

4.20. Propiciar aos empregados as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos 
serviços, fornecendo-lhes uniformes e equipamentos de proteção individual adequados às 
tarefas que executam e às condições climáticas; 
 

4.21.  Apresentar, mensalmente, os comprovantes de pagamentos de benefícios, encargos e 
tributos devidos; 
 

4.22.  Fornecer obrigatoriamente convênio médico (assistência médica e hospitalar), vale 
refeição e cesta básica aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, nos valores e 
percentuais estabelecidos na convenção coletiva de trabalho; 
 

4.23.  Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos postos; 
 

4.24.  Indicar um encarregado para realizar semanalmente, em conjunto com a CONTRATANTE, 
o acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos serviços; 
 

4.25.  O(s) encarregado(s) da CONTRATADA deverão obrigatoriamente inspecionar os postos, 
no mínimo, 01(uma) vez por quinzena; 
 

4.26.  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
 

4.27.  Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em 
sua habilitação; 

4.28.  A CONTRATADA, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária vigentes deve 
proceder as anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, 
assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais 
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ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários 
propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a CONTRATADA. 
 

4.29. A CONTRATADA deverá capacitar periodicamente a mão-de-obra a ser alocada nos 
postos contratados, para propiciar melhor atendimento. 
 
 

5. DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES 
 

5.1. Os uniformes e os equipamentos de segurança (EPI's) deverão ser fornecidos a cada empregado, 
sendo dois conjuntos completos, ao início da execução do contrato, devendo ser substituídos a 
cada 6 (seis) meses ou quando solicitado pela FUMEC por motivo de desgaste prematuro; 
 

5.2. O conjunto de uniforme a ser fornecido a cada um dos seus empregados constitui de, no mínimo: 
 
- 2 (uma) camisas de botão manga curta de algodão ou Oxford; 
- 1 (uma) calça tecido tipo oxford, com bolsos (cor preta ou azul escuro); 
– 1 (uma) jaqueta azul escuro ou preto, em nylon resinado. 
- 1 (um) cinto de tecido, com fivela; 
– 2 (dois) pares de meias sociais pretas 
- 1 (um) par de sapatos social preto 
 – 01 (um) boné 
 
 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

6.1. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela CONTRATADA; 
 

6.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 
 

6.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 
 

6.4. Fornecer à CONTRATADA a "Ordem de Início dos Serviços" que será expedida pela FUMEC, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da assinatura do presente Contrato; 
 

6.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
 

6.6. A CONTRATANTE obriga-se a prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários a 
execução dos serviços; 
 

6.7. Promover o apontamento e atestar as medições dos serviços executados; 
 

6.8. Efetuar os pagamentos devidos. 
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7.   RELAÇÃO DE POSTOS 
 

7.1. Os serviços de portaria/controle de acesso  serão prestados nas dependências das unidades 
utilizadas pela CONTRATANTE, conforme Tabela de Locais abaixo:  
 
 

UNID. UNIDADE ENDEREÇO 
QUANT. 

DE 
POSTOS 

Horário 

Diárias 
previstas 

para o 
ano por 
posto 

Diárias 
totais 

1.  CPAT Av. Dr. Campos Sales,427 – 
Centro (Leste) 

01 13:00 às 
22:00 

250 250 

2.  REGIONAL NORTE  
 Rua José Augusto César, 394 – 

Jardim Chapadão- fone 
32423340 

01 08:00 às 
17:00 

250 250 

3.  REGIONAL SUL  
– Rua Joaquim Mota, 51 – Vila 

Industrial -fone 3273100 
01 08:00 às 

17:00 
250 250 

4.  

CENTRO DE 
CONVIVENCIA CASA 
DOS SONHOS – 
CANDIDO FERREIRA 

Rua Artur Teixeira de Camargo, 
282 – Sousas (Leste) 

01 15:30 às 
21:30 

200 
200 

5.  
UEF IGREJA SANTA 
TEREZINHA 

RUA NOVA YORK, 101 – PQ. SÃO 
QUIRINO 

01 15:30 às 
21:30 

200 200 

6.  
UEF MARCIA MARIA 
OTRANTO JORGE 

RUA GUERINO BRISTOTTI, 272 – 
JD. MIRIAM 

01 15:30 às 
21:30 

200 200 

7.  
UEF PE. ANTONIO 
MOBILE 

RUA GERALDO JOSE DE 
ALMEIDA, S/N – CAMPINA 

GRANDE 

01 15:30 às 
21:30 

200 200 

8.  
UEF CENTRO SOCIAL 
VILA  PERSEU LEITE 
DE BARROS 

Av. Paulo Provença Sobrinho, 
1530 – Vl Perseu L de Barros 

(Noroeste) 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

9.  
UEF ASSOC. DOS 
AMIGOS DO JD. 
CAPIVARI 

RUA OURO PRETO, S/N – JD. 
CAPIVARI 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

10.  UEF FUNDAÇÃO ORSA 
RUA DR. FELIX MORAES SALES, 

668 – JD. NOVO CAMPOS 
ELISEOS 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

11.  
UEF ORLANDO 
SIGNORELLI 

RUA NELSON BARBOSA DA 
SILVA, S/N – DIC V 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

12.  
UEF CENTRO PROF. 
TANCREDO NEVES 

AV. TANCREDO NEVES, S/N – JD. 
CAMPOS ELISEOS 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

13.  NAVE MAE MAYARA RUA MARCELINA RODRIGUES 01 

15:30 às 
21:30 200 200 
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CHRISTOFOLETTI PASCHOAL, 677 – JD. DO LAGO 2 

14.  
UEF NAVE MÃE 
ANISIO S. TEIXEIRA 

RUA CARLOS GARDEL, 85 – JD. 
FERNANDA 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

15.  
UEF NAVE MÃE GOV. 
LEONEL DE M. 
BRIZOLA 

RUA DURVALINA DE MOURA 
FERAO, S/N – JD. MARISA 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

16.  
UEF NAVE MAE PAULO 
REGLUS NEVES 
FREIRE 

AVENIDA HUM, S/N – SATELITE 
IRIS II 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

17.  
UEF NAVE MAE 
GUSTAVO 
CAMPANEMA 

RUA JORGE MIGUEL BAIDA, S/N 
– DIC VI 

01 

15:30 às 
21:30 200 200 

18.  CEPROCAMP CENTRAL 

 

AVENIDA 20 DE NOVEMBRO, 145 
- CENTRO 

02 DAS 
07:00 ÀS 

16:00  

E DAS 
14:00 ÀS 

23:00 

250 500 

  
TOTAL DE POSTOS 19 TOTAL DE DIÁRIAS 

4.050 

 

ITEM UNIDADE 
ENDEREÇO QUANT. 

DE 
POSTOS 

Horário 

Diárias 
previstas 

para o ano 
por posto 

Diárias 
totais 

1.  Encarregado --------- 01 12:00 às 
21:00 

250 250 

 
 
 

7.2.  A unidade de medida utilizada é “Posto/ Dia” 
 

7.3.  Entende-se pela unidade de medida “Posto / Dia”, o trabalho de 01 (um) empregado em 01 (um) 
local determinado pelo período de 06 (seis) ou 08 (oito) horas/dia, dependendo da carga horária 
semanal para o posto. 

 
7.4.  Os empregados de portaria/controle de acesso deverão ter intervalo intrajornada para refeição 

e descanso, conforme legislação vigente. 
 
8.  DO PISO SALARIAL VIGENTE, FIXADO PARA AS CATEGORIAS 

 
8.1. Os pisos salariais dos profissionais colocados à disposição da CONTRATANTE, para a prestação 

dos serviços objeto deste Projeto Básico, deverão ser fixados tomando-se por parâmetro aqueles 
dispostos nas Convenções Coletivas em vigor, registradas na DRT/MTE, firmada pelo Sindicato 
da categoria, com atuação dentro do Estado de São Paulo. 
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8.2. A Proposta deverá apresentar preços unitários (posto/dia) e o total para os dias e postos 

conforme tabela abaixo, em algarismos expressos em moeda corrente nacional, com preço 

referente a janeiro de 2016. 

 

item Descrição Carga 

Horária 

Semanal 

Quantidade 

de postos (I) 

Diárias 

por 

posto 

(II) 

VALOR 
UNIT. 

posto/dia 
(R$) 
(III) 

VALOR 
TOTAL 

(I x II x 
III) 
(R$) 

01 Posto de Portaria – I 40 h 05 250   

02 Posto de Portaria – II 30 h 14 200   

03 Encarregado  01 250   

    Valor  Global   

 

8.3. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, 

trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas 

administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição. 

 

8.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 

8.5. A proposta deverá conter a indicação da entidade de classe da categoria. 

 

8.6. Deverá ser apresentado juntamente à proposta, os seguintes documentos: 

 

- Cópia da sentença normativa ou Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho, que 

fixou os salários dos profissionais. 

 

8.7.  A não apresentação dos documentos/informações citados no subitem 8.6 poderá resultar na 

desclassificação da proposta. 

 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
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Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado (s), 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

O (s) atestado (s) deverá (ão) estar necessariamente em nome da empresa proponente e indicar, o 

atendimento de, no mínimo, 09 (nove) postos para prestação de serviços de portaria/controlador de 

acesso. 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

O critério de julgamento será o de menor preço global. 

 

11. CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. A licitante vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato, os documentos 

a seguir e os demais documentos previstos no subitem 12.3 do edital. 

 

- Planilha de Composição de Custos para a prestação dos serviços, que será analisada e aprovada por um 

servidor responsável da FUMEC; 

- Declaração contendo os telefones do preposto da Contratada e do encarregado. 

  

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 O contrato de prestação de serviços deverá viger pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

de recebimento da ordem de início de serviço pela empresa contratada, podendo ser prorrogado em 

conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

 

13. MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

13.1. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os 

quantitativos de diárias por posto dos serviços efetivamente realizados.  
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13.2. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

 

13.3. A medição dos serviços prestados de portaria/controle de acesso se dará por diária de 

efetivo serviço prestado. 

 

 

13.4. A não prestação de serviço acarretará o desconto do pagamento da respectiva diária. 

 

13.5. No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a 

CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos 

postos de serviços realizados e os respectivos valores apurados. 

 

13.6. O setor de Gestão de Contratos da FUMEC confirmará os quantitativos e valores junto 

aos servidores fiscais de cada unidade, através de relatório próprio. 

 

13.7. Na hipótese de glosas e/ou incorreção de valores, será solicitada a correspondente 

retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 

 

13.8. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o setor de Gestão de 

Contratos atestará a medição mensal, comunicando à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da 

correspondente nota fiscal/fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à 

comunicação dos valores aprovados. 

 

13.9. A CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas no prazo de 10 (dez) dias fora a 

dezena, a contar da data de sua aprovação pela FUMEC. 

 

13.10. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições, 

mediante a apresentação dos originais da nota fiscal, bem como dos comprovantes descritos nas 

cláusulas seguintes: 
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13.11. Por ocasião da apresentação a CONTRATANTE da nota fiscal, a Contratada deverá fazer 

prova do recolhimento mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. 

 

13.12. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao 

período de execução e Contratante, são: 

 

  Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 
  Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; 

  Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; 
 

 
13.13. Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a 

título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 
correspondente, sem nenhuma dedução.  

 

13.14. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento 
de cobrança equivalente não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS poderão 
ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, 
devendo a Contratada apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal 
para o recolhimento. 

 
13.15. A não apresentação dessas comprovações assegura a CONTRATANTE o direito de sustar 

o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 

13.16. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente 
a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE 
SOCIAL”. 

 
a) Poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção, os valores dos custos de 
fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-refeição, 
nos termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no 
documento de cobrança. 
 
b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, impossibilitará 
a CONTRATADA efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a critério da 
CONTRATANTE proceder à retenção / recolhimento devidos sobre o valor bruto do 
documento de cobrança ou devolvê-lo à Contratada.  
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13.17. A CONTRATANTE emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social específica para a 
CONTRATADA. Na hipótese de emissão no mesmo mês, de mais de um documento de cobrança 
pela Contratada, a CONTRATANTE se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores 
retidos em uma Única Guia, por estabelecimento. 

 
13.18. Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e 

entregar à CONTRATANTE cópia da: 
 

a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando 
o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente todos os 
segurados colocados à disposição desta e informando: 
- Nomes dos segurados; 
- Cargo ou função; 
- Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das 
contribuições previdenciárias; 
- Descontos legais; 
- Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família; 
- Totalização por rubrica e geral; 
- Resumo geral consolidado da folha de pagamento;  
 

b) Os documentos solicitados em (a) anteriores deverão ser entregues a CONTRATANTE na 

mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.  

 

14.  DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

13.1. Os empregados da empresa contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a 

Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais a empresa contratada se obriga a saldar na época 

devida; 

 

13.2. É assegurada à Contratante, a faculdade de exigir da empresa contratada, a qualquer tempo, 

documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato 

 

15. DO REAJUSTE 

 

15.1. O reajuste será calculado em conformidade com a legislação vigente, e de acordo com a 

seguinte fórmula: 
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Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de 

aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de 

referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

 

15.2. O reajuste dos preços será processado a cada período completo de doze meses, tendo 

como referência, o mês de Janeiro/2016. 

 

15.3. A concessão do reajuste ficará registrada nos autos do processo, através de registro de 

apostilamento. 

 

16. DA GARANTIA 

 

16.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, a FUMEC 

exigirá da licitante vencedora garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato. 

 

16.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

 

A) Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida pública; 

B) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável; 

C) Fiança bancária 

 

16.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

 

- prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 
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- multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e, 

 

- obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; 

 

16.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no subitem 16.3  

 

16.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica com 

correção monetária, em favor da contratante; 
 

16.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 

de 2% (dois por cento); 
 

16.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

16.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 

pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 
 

16.9. A garantia será considerada extinta: 
 

16.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; e 
 

16.9.2. Decorridos 90 (noventa) dias do término da vigência do contrato, que poderá ser 

estendido em caso de ocorrência de sinistro; 

 

17.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

17.1. A CONTRATANTE designará servidor responsável e respectivo substituto para 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços em cada unidade, o qual registrará 

em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, estabelecendo 

prazo para a regularização das falhas ou defeitos observados. 
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17.2. A fiscalização da FUMEC terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da 

contratada; 

 

17.3. A fiscalização da Administração não permitirá que os empregados da CONTRATADA 

executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas; 

 

17.4. A CONTRATADA deverá indicar um preposto para representá-la na execução do Contrato; 
 

17.5. O preposto deverá estar disponível para atendimento, devendo informar ao setor de 

Gestão de Contratos números de telefones, celulares, e-mail, válidos, podendo incorrer em sanções 

previstas no Edital e seus anexos, caso seja constatado a impossibilidade do contato. 

 

17.6. Quaisquer exigências da fiscalização/gestão de contratos, inerentes ao objeto do 

Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a FUMEC 
 

17.7. A FUMEC poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de empregados não 

qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços 

 

17.8. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente por Fiscal designado. 

 

17.9. A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento através do setor de Gestão de Contratos, pela 

CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do 

contrato, mediante a exigência de apresentação dos documentos exigidos para a habilitação 

e/ou outros previstos nos normativos que regulamentam a atividade ou que se entenda 

necessários ao bom andamento dos serviços. 

 

17.10. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, 

salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

17.11. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução 

está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Projeto Básico 
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17.12. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a 

CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas 

mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos. 

  

17.13. As ligações locais e interurbanas, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, após 

conferência dos ramais instalados nos respectivos postos, desde que a CONTRATADA não tenha 

promovido os devidos ressarcimentos, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da 

aplicação de sanções previstas no edital e seus anexos. 

 

18.  DA VISTORIA 

 

18.1. A vistoria não será obrigatória, porém, a licitante poderá realizar visita à(s) unidades onde 

serão executadas as prestações de serviço, tomando conhecimento de todos os aspectos que 

possam influir direta ou indiretamente na prestação de serviços, até o último dia útil 

imediatamente anterior à data de recebimento das propostas. 

 

18.2. A visita técnica para conhecimento das condições locais das unidades poderá ser 

agendada na FUMEC, com o Sr. Julio K. Yoshino, através do telefone (19) 3234-3906 ou 3243-

6098 (digitar 4 financeiro Ramal 218), e deverá ser realizada por responsável credenciado pela 

empresa proponente, o qual deve levar na visita, preenchido, o Anexo I-C - Modelo de Atestado 

de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade, para que seja assinado pelo servidor 

responsável. 

 

18.3. A licitante poderá declinar da visita, devendo, neste caso, apresentar declaração 

assumindo, incondicionalmente a responsabilidade de executar a prestação de serviços em 

conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação 
 

 

 

Campinas, 10 de dezembro de 2015 
 
 

Julio K. Yoshino 
Gestor Público da Área Administrativa Financeira 

FUMEC/CEPROCAMP 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa __________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n.º __________________, é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II do Artigo 3º da Lei 
Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 16.187/08, para fins do que estabelece aquela Lei; 
A condição de ME ou EPP será comprovada na forma exigida no subitem 9.4.6 deste 
Edital. 
 
Campinas, __ de __________________ de 2016 
 
 
 
_________________________ 
Representante Legal
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 
PREGÃO PRESENCIAL N º. 06/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2015/10/30250 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de 
acesso para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de acordo 
com as exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

 
A _________________ sediada __________________(endereço completo) 
apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital do Pregão em referência. 
 

1. Proposta 

 

item Descrição Carga 

Horária 

Semanal 

Quantidade 

de postos (I) 

Diárias 

por 

posto 

(II) 

VALOR 
UNIT. 

posto/dia 
(R$) 
(III) 

VALOR 
TOTAL 

(I x II x 
III) 
(R$) 

01 Posto de Portaria – I 40 h 05 250   

02 Posto de Portaria – II 30 h 14 200   

03 Encarregado  01 250   

    Valor  Global   

 

 

2. Condições Pagamento e Validade Proposta: 
 
Condições de pagamento = no prazo de 10 (dez) dias, fora a dezena, a contar da 
data de aprovação da Nota Fiscal mensal pela FUMEC, consideradas todas as 
condições estabelecidas no item 6 do ANEXO I -  PROJETO BÁSICO. 
Validade da proposta = 60 (sessenta) dias. 

 

3. Informações: 
Entidade de classe da categoria:   
Banco nº   
Nº Agência   
Nome da Agência  
Nº Conta Corrente e o DV  
Representante Legal:  
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RG:  
CPF:  
 

Campinas, __ de __________________ de 2016 
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ANEXO IV 
MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
À FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
Ref.: Pregão Presencial Nº 06/2016  
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ____________________, com sede na ____________________, CNPJ 
nº____________________, representada pelo(a) Sr.(a) ____________________, 
credencia o(a) Sr.(a) ____________________, ____________________ (CARGO), 
portador do RG nº ____________________, e CPF nº ____________________ , 
para     representá-la     perante    a    FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 
COMUNITÁRIA em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2016 
(Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de acesso 
para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de acordo com as 
exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO.), podendo 
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor, desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
Campinas, __ de __________________ de 2016 
 
REPRESENTANTE LEGAL:    
 
CARGO:    
 
ASSINATURA:    
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ANEXO V 
DECLARAÇÕES 

 
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob 
as penas da lei, que:  

 
a) Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal; 

 
b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
 
c) Cumpre plenamente os requisitos da habilitação, sob pena de sujeição às 

penalidades previstas na legislação e no item 15 do edital; 
 
d) Se for cooperativa, que possui registro perante a entidade estadual da Organização 

das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 
14 de julho de 1971. 

 
e) Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após a 

data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a nova Proposta Comercial, com 
os valores readequados, de acordo com o(s) preço(s) negociado(s) no pregão 

 
 

Campinas, __ de __________________ de 2016 
 
 
EMPRESA:    
 
CPNJ:    
 
REPRESENTANTE LEGAL:    
 
CARGO:    
 
RG:    
 
CPF:    
 
ASSINATURA:   
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ANEXO VI 
MINUTA DE TERMO DE ONTRATO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PORTARIA/CONTROLE DE ACESSO PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA FUMEC/CEPROCAMP DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, CELEBRADO 
ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL      PARA      EDUCAÇÃO      COMUNITÁRIA      E      
A    EMPRESA __________________ 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2015/10/30250 
CONTRATO Nº 06/2016 
INTERESSADA: Fundação Municipal Para Educação Comunitária – FUMEC 
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Doutor Quirino, nº 1.562, Edifício 
Aquarius – 1º andar, Centro, Campinas/SP, CEP: 13015-082, doravante designada 
simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por seu Presidente 
__________________, RG n° __________________, CPF n° __________________ 
e a EMPRESA __________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
__________________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste  
ato representada por seu __________________(CARGO E NOME), RG 
n°__________________,  CPF  n°__________________, têm, entre si, justo e 
avençado, celebrar por força do presente Instrumento de Contratação de empresa para 
prestação de serviços de portaria/controle de acesso para atuação em unidades 
educacionais da FUMEC/CEPROCAMP, decorrente do Pregão n° 06/2016, objeto do 
processo administrativo em referência, com as seguintes cláusulas e condições: 
 

1. DO OBJETO E DO PRAZO CONTRATUAL 

 

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de 

acesso para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de 

acordo com as exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO 

BÁSICO, que passa a ser parte integrante do presente Instrumento, do Edital do 

Pregão, e condições estabelecidas neste instrumento. 
 

1.2 O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento 

da Ordem de Início dos Serviços pela empresa contratada, podendo ser 

prorrogado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 

(item 12 do ANEXO I – PROJETO BÁSICO). 
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2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 A prestação dos serviços, objeto desta contratação, deverá ser executada, 

rigorosamente, conforme especificações do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

 

3. DOS PREÇOS 

 

3.1 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, fará jus a CONTRATADA ao 

recebimento dos seguintes preços: (copiar proposta vencedora) 

 

item Descrição Carga 

Horária 

Semanal 

Quantidade 

de postos (I) 

Diárias 

por 

posto 

(II) 

VALOR 
UNIT. 

posto/dia 
(R$) 
(III) 

VALOR 
TOTAL 

(I x II x 
III) 
(R$) 

01 Posto de Portaria – I 40 h 05 250   

02 Posto de Portaria – II 30 h 14 200   

03 Encarregado  01 250   

    Valor  Global   

 

3.2  As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total estimado 
de R$ XXXXXX (_________________________). 

 

3.3 Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais, inclusive os tributos 
que eventualmente incidam sobre eles, bem como as demais despesas diretas 
e indiretas, não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo adicional. 

 

4. DO REAJUSTAMENTO 

 

4.1 Os preços do presente Contrato será reajustado anualmente, em conformidade 

com a Lei Federal n.º 10.192/01, e suas alterações, tomando-se por base o IPCA- 

Total – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Índice Geral, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

4.2  Os preços constantes deste Contrato será reajustado após o período de 12 (doze) 

meses, a contar do mês da data limite para a entrega dos envelopes-proposta e 

dar-se-á com aplicação da fórmula abaixo: 
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𝑃𝑅 = 𝑃𝑜 ∗ [(
𝐼𝑃𝐶

𝐼𝑃𝐶𝑜
)-1] 

 
Sendo: 
 
R = parcela de reajuste; 
 
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato 
no mês de aplicação do último reajuste; 
 
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 
aplicação do reajuste. 
 

4.3 O reajuste dos preços será processado a cada período completo de doze meses, 

tendo como referência, o mês de Janeiro/2016. 
 

4.4 A concessão do reajuste ficará registrada nos autos do processo, através de 

registro de apostilamento. 

 

4.5  Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que  as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a 

retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá 

ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial 

do contrato. 

 

4.5.1 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data 

de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o 

caso. 

 

4.5.2 Na hipótese de solicitação de revisão, pela CONTRATADA, dos preços 

contratados, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) 

de custos, acompanhada(s) de documentos que comprovem a procedência do 

pedido, tais como notícias de jornais e da internet, análise conjunturais e 

econômicas, bem como dados econômicos que provem e evidenciem o  

impacto desses aumentos nos preços contratados, documentos que 
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confirmem os fatos alegados, etc., que demonstrem que a contratação tornou-

se inviável nas condições inicialmente avençadas em função da ocorrência de 

álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

4.5.3 A eventual autorização da revisão dos preços contratados será deferida após 

a análise técnica da CONTRATANTE, porém, contemplará os serviços 

realizados a partir da data do protocolo do pedido de revisão no 

Protocolo Geral da CONTRATANTE. 

 

4.5.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender os serviços e os 

pagamentos serão realizados ao preço vigente. 

 

4.5.5 A CONTRATANTE deverá, quando autorizada a revisão dos preços 

contratados, lavrar Termo Aditivo com os valores revisados e emitir Nota de 

Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem 

juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após a data do 

protocolo do pedido de revisão. 

 

4.5.6 Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de nova revisão será 

a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. 
 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$ XXXX,XX 

(__________________) serão empenhadas e processadas por conta de verba 

própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação 

orçamentária do exercício de 2016 sob o n° XXX,  e o  valor  de R$ XXXX,XX 

(__________________) para o exercício subsequente.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

FUMEC 

Rua Dr. Quirino, 1562 – 1º andar – Centro – Campinas – SP – CEP 13015-082. 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

Fones: 32366264/32343906/32353732 

49 

 

 

 

5.2 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, 

ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no início de cada exercício, a 

respectiva Nota de Empenho Estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de 

Empenho Complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária. 
 
 

6. DA GARANTIA DE ADIMPLENTO DO CONTRATO 

 

6.1 A CONTRATADA apresentará garantia do adimplemento das condições aqui 

estabelecidas no valor de R$ XXXX,XX (__________________), calculado na 

base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade  de (caução 

em dinheiro, seguro ou fiança bancária), recolhida junto à Tesouraria da 

CONTRATANTE, nos  termos  do  item 18,  do  edital  do  Pregão  Presencial   nº 

06/2016. 
 

6.2  A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do 

Contrato, para que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos 

experimentados. 
 

6.3  No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a 

CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com 

antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a 

manter a garantia contratual até o encerramento do CONTRATO. 
 

6.4  Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as 

obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo 

de Recebimento Definitivo dos Serviços, dirigido à CONTRATANTE, por 

intermédio do Serviço do Protocolo Geral. A liberação dar-se-á mediante 

autorização da Sra. Presidente da CONTRATANTE, após parecer da Assessoria 

Jurídica da CONTRATANTE. 
 

 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o nº, nome e endereço de sua 

Agência Bancária e o n.º da sua conta corrente para o respectivo pagamento. 

 
7.1.1. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, 
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após comprovação, pela CONTRATADA, do recolhimento da contribuição 
previdenciária (INSS), bem como do FGTS. O recolhimento do INSS será 
efetuado nos termos do artigo 31, da Lei Federal n.º 8.212/91 (alterado pela Lei 
n.º 9.711/98), e do ISSQN, referente ao objeto da contratação, nos termos da Lei 
Municipal n.º 12.392/05, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 15.356/2005. 

 

7.2  As condições de pagamento serão, rigorosamente, as descritas no item 13 do 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

 
 

8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 A CONTRATANTE designará servidor responsável e respectivo substituto para 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços em cada unidade, o 

qual registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

 

8.2 A fiscalização da FUMEC terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra 

da contratada; 

 

8.3 A fiscalização da Administração não permitirá que os empregados da 

CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas; 

 

8.4 A CONTRATADA deverá indicar um preposto para representá-la na execução do 

Contrato; 

 

8.5 O preposto deverá estar disponível para atendimento, devendo informar ao setor 

de Gestão de Contratos números de telefones, celulares, e-mail, válidos, podendo 

incorrer em sanções previstas no Edital e seus anexos, caso seja constatado a 

impossibilidade do contato. 

 

8.6 Quaisquer exigências da fiscalização/gestão de contratos, inerentes ao objeto do 

Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus 

para a FUMEC 

 

8.7 A FUMEC poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de empregados não 

qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços 

 

8.8 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 
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mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscal 

designado. 

 

8.9 A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento através do setor de Gestão de 

Contratos, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

no que se refere à execução do contrato, mediante a exigência de apresentação 

dos documentos exigidos para a habilitação e/ou outros previstos nos normativos 

que regulamentam a atividade ou que se entenda necessários ao bom andamento 

dos serviços. 

 

8.10 Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 

imediatamente, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese 

em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

8.11 É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a 

sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste 

Projeto Básico 

 

8.12 As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que 

a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão 

descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no edital e seus anexos. 

 

8.13 As ligações locais e interurbanas, a serem apontadas pelo Fiscal do 

Contrato, após conferência dos ramais instalados nos respectivos postos, desde 

que a CONTRATADA não tenha promovido os devidos ressarcimentos, serão 

descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação de sanções 

previstas no edital e seus anexos. 

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

9.1 Para a prestação dos serviços de portaria/controle de acesso, cabe à 

CONTRATADA: 

 

a) Implantar, até 03 (três) dias úteis após o recebimento da ordem de início 
dos serviços, os postos constantes na ordem, de acordo com os horários 
fixados pela CONTRATANTE; 

b) Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os 
serviços, tendo as funções profissionais legalmente registradas em suas 
carteiras de trabalho. 
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c) Manter seu pessoal uniformizado, e fornecendo-lhe os equipamentos 
adequados às necessidades da função. 

d) Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos, 
previdenciários, fiscais e comerciais, bem como pelo cumprimento das 
normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as normas 
internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução 
deste contrato, sem a transferência de qualquer ônus a CONTRATANTE; 

f) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer funcionário considerado 
com conduta inconveniente pela FUMEC; 

g) Manter todos os materiais, produtos e equipamentos necessários à 
execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os 
danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas.  

h) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 
propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, 
baldes, escadas, etc, de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da FUMEC; 

i) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 
em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

j) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 
da legislação vigente; 

k) Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a 
frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do 
Posto em que estiver prestando seus serviços; 

l) Designar por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Início de Serviços, 
preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências 
durante a execução deste contrato, fornecendo todos os contatos 
necessários para a devida comunicação (números de telefone, celular, e-
mail, entre outros); 

m) Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas 
atividades programadas pelas unidades educacionais e administrativas. 

n) A Empresa Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 3 (três) horas, 
o profissional que necessitar se ausentar emergencialmente, por motivo 
imprevisível. 

o) Caso não seja providenciada a cobertura do posto, será considerado 
serviço não prestado e a diária não será computada para fins de pagamento. 

p) Comunicar à unidade da CONTRATANTE que administra o contrato, toda 
vez que ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou 
inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços; no 
caso de substituição e/ou inclusão encaminhar a respectiva documentação 
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do funcionário; 
q) Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como 
inadequados para a prestação dos serviços; 

r) Prestar de imediato todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender, designando um 
representante ou preposto com poderes para tanto; assumir todas as 
responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

s) Manter controle de frequência/pontualidade de seus empregados sob o 
contrato; 

t) Propiciar aos empregados as condições necessárias para o perfeito 
desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes: 

- uniformes e equipamentos de proteção individual adequados às tarefas 
que executam e às condições climáticas; 
- equipamentos e materiais necessários para a plena execução dos 
serviços de portaria/controle de acesso. 

u) Apresentar, mensalmente, os comprovantes de pagamentos de benefícios 
e encargos; 

v) Fornecer obrigatoriamente convênio médico (assistência médica e 
hospitalar), vale refeição e cesta básica aos seus empregados envolvidos 
na prestação dos serviços, nos valores e percentuais estabelecidos na 
convenção coletiva de trabalho; 

w) Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos 
postos; 

x) Indicar um encarregado para realizar semanalmente, em conjunto com a 
CONTRATANTE, o acompanhamento técnico das atividades, visando à 
qualidade da prestação dos serviços; 

y) O(s) encarregado(s) da CONTRATADA deverão obrigatoriamente 
inspecionar os postos, no mínimo, 01(uma) vez por quinzena; 

z) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da 
CONTRATANTE em seu acompanhamento; 

aa) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que  
culminaram em sua habilitação; 

bb) A CONTRATADA, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária 
vigentes deve proceder as anotações e registros pertinentes a todos os 
empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas 
as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em 
qualquer juízo que  versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários 
propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a 
CONTRATADA. 

cc) A CONTRATADA deverá promover pelo menos 01 (um) dia de capacitação 
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a seus empregados, devendo esta ocorrer em período de recesso escolar. 

 

9.2  A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

9.2.1 Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

CONTRATADA; 

 

9.2.2 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

 

9.2.3 Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 

contratual; 

 

9.2.4 Fornecer à CONTRATADA a "Ordem de Início dos Serviços" que será expedida 

pela FUMEC, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da assinatura 

do presente Contrato; 

 

9.2.5 Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 

aprovadas; 

 

9.2.6 A CONTRATANTE obriga-se a prestar à CONTRATADA todos os 

esclarecimentos necessários a execução dos serviços; 

 

9.2.7 Promover o apontamento e atestar as medições dos serviços executados. 
 

10. DO PESSOAL 

 

10.1 O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do serviço ora 

avençado não terá relação de emprego com a CONTRATANTE e deste não 

poderá demandar quaisquer pagamentos. No caso de vir a CONTRATANTE a ser 

acionada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá de toda e qualquer despesa 

que, em decorrência disso venha a desembolsar. 

 

10.1.1 É vedada a subcontratação parcial ou total deste objeto. 
 

 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1 Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

justificado e comprovado, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das 

obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após 

apreciação de defesa prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade 

da falta, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
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alterações e Art. 7º da Lei 10.520/02, das seguintes penalidades: 

 
11.1.1 Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, 

para a qual tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 
11.1.2 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, 

após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão 

unilateral do contrato; 

 

11.1.3 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem 

correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o 

fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras ou serviço em 

relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia corrido do atraso, após 

o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão unilateral 

do contrato; 

 

11.1.4 Em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, decorrente do 

que prevê este subitem, ou 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. 

 

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

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

anos, independentemente das multas cabíveis; 

 
11.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 
 

11.1.6.1.1 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 pelo prejuízos resultantes, 

e desde que cessados os motivos determinantes da punição. 

 
11.2 As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas 

administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa 

CONTRATADA. 
 

11.3 As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser 

aplicadas juntamente com as multas previstas neste item. 
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11.4 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 

administrativa, não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato 

venha a acarretar a CONTRATANTE. 
 

11.5 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 justificado e 

comprovado. 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. 
 

 

 

12. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 

PROPOSTA 

 

12.1 Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento 

convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se 

ao ato homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública de Fls a do Processo 

Administrativo referenciado 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUALIFICAÇÃO 

 

13.1 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 exigidas na licitação. 

 

14. DA RECISÃO 

 

14.1 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, a qual 

será processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 

 

14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

 

14.3 A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

14.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada; ou 

 

14.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
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Administração; ou 

 

14.3.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

14.4 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

 

14.5 Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita da 

administração, ficarão assegurados à CONTRATANTE os direitos elencados no 

artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 

15. DA LICITAÇÃO 

 

15.1 Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, foi realizada 

licitação   na modalidade Pregão Presencial nº 06/2016, cujos atos encontram-se 

no Processo Administrativo referenciado, em nome da CONTRATANTE. 

 

16. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

16.1 Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei 

Complementar 123/06 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas alterações, Decreto 

Municipal nº 14.484/03 e Decreto Municipal 16.187/08. 

 

17. DO RECEBIMENTO 

 
17.1 No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato, será observado, no 

que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alterações. 
 

17.2 Para o recebimento da prestação de serviços, objeto desta contratação, 
serão observadas as condições previstas no ANEXO I - PROJETO BÁSICO. 

 
17.3 A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em 

desacordo com as condições contratuais e os seus anexos. 
 

18. DO FORO 

 

18.1 Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem 

o foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 
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E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
Campinas, __ de __________________ de 2016 

 
CONTRATANTE: 
 
 
 
 
 
CONTRATADA 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

FUMEC 

Rua Dr. Quirino, 1562 – 1º andar – Centro – Campinas – SP – CEP 13015-082. 
CNPJ 57.500.902/0001-04 

Fones: 32366264/32343906/32353732 

59 

 

 

 
ANEXO VII 

MODELO DE ORDEM DE INÍCIO OS SERVIÇOS  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/10/30250 
 
CONTRATO Nº XX/XXXX 
 
INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
EMPRESA:___________________ 
 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇOS: 

 

 

 
PERÍODO DOS SERVIÇOS:__/__/__ 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ___________________ 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, a contar da 
data de aprovação da Nota Fiscal mensal pela FUMEC (observadas as condições 
descritas no item 6 do ANEXO I- PROJETO BÁSICO) 
 
NOTA DE EMPENHO Nº __________________ 
 
 
Campinas, __ de __________________ de 2016 
 
 
 
Ass.:__________________ 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO VIII 
MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 
PREGÃO PRESENCIAL N º. 06/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 2015/10/30250 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de 
acesso para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de acordo 
com as exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 
CONTRATADA: 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 06/2016. 
CONTRATO Nº:         /2016. 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 
mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 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, de 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. 
 
Campinas, __ de __________________ de 2016 

 
CONTRATANTE 
Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer – Presidente da FUMEC 
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br 
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br 
Assinatura:__________________ 
 
CONTRATADA 
Nome e Cargo: __________________ 
E-mail institucional: __________________ 
E-mail pessoal: __________________ 
Assinatura:__________________ 
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ANEXO IX 
MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
Esta planilha poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e 
suas respectivas provisões e/ou estimativas. (deverão constar todas as rubricas obrigatórias constantes 
na legislação e convenções vigentes) 
 

 N° PROCESSO  

 LICITAÇÃO N°  

   

 LICITANTE:  

 DATA  

   

 

 CATEGORIA PROFISSIONAL  

 DATA BASE DA CATEGORIA  

 
 
MODULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (mensal por empregado): 
 

 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

 SALARIO BASE  

 OUTROS (ESPECIFICAR)  

 TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

 
 
MODULO 2 – BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS (mensal por empregado) 
 

 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

 TRANSPORTE  

 AUXILIO ALIMENTAÇÃO (VALES, CESTA BASICA, ETC)  

 ASSISTENCIA MÉDICA E FAMILIAR  

 AUXILIO CRECHE  

 SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL  

 OUTROS (ESPECIFICAR)  

 TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS  

 
 
MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS (mensal por empregado) 
 

 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

 UNIFORMES  

 MATERIAIS DE CONSUMO  

 EQUIPAMENTOS  

 EPI  

 OUTROS (ESPECIFICAR)  

 TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  

 
 
MODULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (mensal por empregado) 
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SUBMÓDULO 4.1 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 
 

 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS VALOR (R$) 

 INSS  

 SESI OU SESC  

 SENAI OU SENAC  

 SALARIO EDUCAÇÃO  

 FGTS  

 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO  

 SEBRAE  

 RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT x FAP  

 TOTAL  

 
 
SUBMÓDULO 4.2 -13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS 
 

 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$) 

 13° SALARIO  

 ADICIONAL DE FÉRIAS  

 TOTAL  

 
 
SUBMÓDULO 4.3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 
 

 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

 AVISO PRÉVIO INDENIZADO  

 INCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

 

 MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO  

 AVISO PRÉVIO TRABALHADO  

 MULTA DO FGTS SO AVISO PRÉVIO TRABALHADO  

 TOTAL  

 
 
SUBMÓDULO 4.4 – CUSTO REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 
 

 CUSTO REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$) 

 FÉRIAS  

 AUSÊNCIA POR DOENÇA  

 AFASTAMENTO MATERNIDADE  

 LICENÇA PATERNIDADE  

 AUSÊNCIAS LEGAIS  

 AUSENCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO  

 OUTROS (ESPECIFICAR)  

 TOTAL  
 

RESUMO TOTAL MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

 RESUMO TOTAL MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E 
TRABALHISTAS 

VALOR (R$) 

 SUBMÓDULO 4.1  
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 SUBMÓDULO 4.2  

 SUBMÓDULO 4.3  

 SUBMÓDULO 4.4  

  TOTAL  

 
 
MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO (mensal por empregado) 
 

 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO VALOR (R$) 

 CUSTOS INDIRETOS  

 TRIBUTOS FEDERAIS (ESPECIFICAR)  

 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPECIFICAR)  

 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ESPECIFICAR)  

 OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR)  

 LUCRO  

 TOTAL  

 
 
QUADRO RESUMO – CUSTO POR EMPREGADO MENSAL 
 

 RESUMO – CUSTO POR EMPREGADO VALOR (R$) 

 MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO  

 MÓDULO 2 - BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS  

 MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS  

 MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  

 MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO  

 TOTAL  
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ANEXO X 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/ DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/10/30250. 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria/controle de 
acesso para atuação em unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP de acordo 
com as exigências e especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016 

 
Assinalar uma das opções: 
 
 (__) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa 
__________________visitou e tomou conhecimento das condições das unidades onde 
serão estabelecidos os postos de portaria/controle de acesso, tomando ciência de todos 
os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na prestação dos serviços objeto 
da licitação epigrafada, em atendimento ao edital.  
 
Funcionário/representante da licitante que efetuou a visita: RG nº_______________, 
 
 
(__) Declaramos que a empresa __________________não efetuou a visita técnica no 
local 
 
 
 onde serão estabelecidos os postos de portaria/controle de acesso, mas assume 
incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com 
todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.  
 
 
Campinas, __ de __________________ de 2016 
 
Nome: _______________________________________________  
 
Assinatura:____________________________________________  
                           Profissional credenciado pela empresa  
 
 
____________________________________________________  
Servidor responsável da FUMEC (assinar quando houver visita técnica) 

 


