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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 CARTA-CONVITE Nº 10/2012 

 
Processo Administrativo n.º 12/10/41251 
Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 
Referência: Convite n.º 10/2012 
Objeto: Aquisição de uniformes (jalecos e conjuntos para centro cirúrgico) para os 
alunos e professores do Curso Técnico em Enfermagem do CEPROCAMP. 
Tipo de Licitação: Menor Preço 
Encerramento (entrega dos envelopes):  27/12/2012 até as 14h30min. 
Abertura dos Envelopes: 27/12/2012 às 14h30min, na sala de reuniões da 
FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino n.º 1562, 2º andar, Edifício Aquarius, Centro, em 
Campinas-SP. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 
Federal n.º 123/06 e Decreto Municipal n.º 16.187/08. 
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, 
inscrita no CNPJ Nº 57.500.902/0001-04, por sua Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada pela Portaria n.º 101/2012 do Presidente, faz público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação acima indicada e receberá 
os envelopes “A” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) e “B” (PROPOSTA), na 
Rua Dr. Quirino n.º 1.562, 1º andar – Edifício Aquarius – Centro – Campinas – SP. 
 
01 – DO OBJETO   
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de uniformes (jalecos e 
conjuntos para centro cirúrgico) para os alunos e professores do Curso Técnico em 
Enfermagem do CEPROCAMP, de acordo com os quantitativos, especificações 
descritas no Anexo I – Formulário “Cotação de Preços”, Anexo II – Modelo do 
“símbolo” colorido do CEPROCAMP, Anexo III – Modelo do jaleco e Anexo IV – 
Modelo do conjunto para centro cirúrgico. 
 
02 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar do presente processo licitatório todas as empresas  
regularmente cadastradas no Setor de Cadastro da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Campinas, na seguinte categoria: 84.010 – Vestuário em 
Geral, como também as não cadastradas, desde que convidadas para o certame. 
 
2.2. As empresas cadastradas e não convidadas que tiverem interesse em participar 
deverão apresentar cópia do Certificado de Registro Cadastral com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas da data limite para apresentação das propostas. 
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2.2.1. O edital será disponibilizado para consulta, ou para aquisição ao preço 

de R$10,00 (dez reais), a partir do dia 14/12/2012, na Coordenadoria 

Administrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino n.º 1562, 

1º andar, Edifício Aquarius, Centro, em Campinas - SP, nos seguintes horários: 

das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min. 

 

2.2.2. A critério da Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC 

será ainda disponibilizado no site www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/ 

fumec. Nesse caso, as empresas deverão obrigatoriamente preencher o recibo 

de participação, disponível no site, e enviá-lo à FUMEC com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, citando o 

número de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) e sua razão social. A 

remessa deverá ser feita para o endereço eletrônico 

fumec.licitacoes@campinas.sp.gov.br ou para o fax (19) 3234-3906 e 3236-

6264. A empresa receberá confirmação de que está inscrita para participar no 

processo licitatório, via telefone, fax ou correio eletrônico. 
 
2.3. É vedada a participação neste certame de: 
 

2.3.1. empresas em consórcios; 
 
2.3.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal; 
 
2.3.3. empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de 
contratar com o Município de Campinas; 
 
2.3.4. empresas com falência decretada, em recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
 
2.3.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público 
municipal de Campinas; 
 
2.3.6.  empresas nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, 
com vínculo de parentesco com agente político ou Vereador; 
 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/
mailto:cplconvite@campinas.sp.gov.br
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2.3.6.1. Para os fins desta Carta-Convite, 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. 

 
2.4. As empresas participantes desde já admitem que conhecem e concordam com 
todas as normas contidas na presente Carta-Convite e em seus anexos. 
 
2.5. Caso não haja interesse em participar da presente licitação, a empresa 
convidada deverá apresentar justificativa por escrito, através de fax ou correio 
eletrônico, sob pena de, não o fazendo, se mostrar desinteressada em participar de 
outros certames. 
 
03 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
  
Deverão ser entregues dois envelopes, contendo, separadamente, os documentos de 
habilitação e a proposta comercial da licitante, obrigatoriamente, na Coordenadoria 
Administrativa e Financeira da FUMEC, na Rua Dr. Quirino n.º 1.562, 1º andar – 
Edifício Aquarius – Centro – Campinas – SP, até as 14h30min do dia -   
27/12/2012. 
 
3.1. O Envelope “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter, na parte 
externa, as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA-FUMEC 
CONVITE Nº 10/2012 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27/12/2012 às 14h30min 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
 

3.2. O Envelope “B” - PROPOSTA deverá conter, na parte externa, as seguintes 
indicações: 

 
 
ENVELOPE “B” - PROPOSTA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA-FUMEC 
CONVITE Nº 10/2012 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
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04 - DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 
4.1. O Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter a 
documentação de que trata o item 5. 
 
4.2. O Envelope “B” – PROPOSTA deverá conter a proposta da licitante, de acordo 
com o disposto no item 7. 
 
5. DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. Para a habilitação, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados 
nos subitens 5.3 a 5.5. 
 
5.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma das 
seguintes formas: original, cópia do documento original ou cópia de publicação em 
órgão de imprensa oficial do documento original, obtida por meio de qualquer 
processo reprográfico, nestes casos, desde que autenticadas por Cartório, ou ainda 
por cópias obtidas via internet, sujeitas estas a diligenciamento para fins de 
comprovação de autenticidade. 

 
5.2.1. Os documentos deverão ser apresentados em ordem lógica, numerados 
sequencialmente por item da habilitação, para facilitar a análise. 
 
5.2.2. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro 
prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso 
de 06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a data limite para entrega 
dos envelopes, exceto em relação ao subitem 5.4.2, que trata de documento 
sem prazo de validade. 

 
5.3. Habilitação Jurídica 
 
A documentação relativa à Habilitação Jurídica da empresa, cujo objeto social deverá 
ser compatível com o objeto licitado, consistirá em: 
 

5.3.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
 
5.3.2. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados; 

 
5.3.2.1. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo 
S/A): o ato constitutivo e as alterações subsequentes deverão vir 
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acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, em 
exercício; 

 
5.3.3. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa): 
inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente 
registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 

5.3.4. As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), se 
participando do certame nessas condições, para fins do que prescreve a Lei 
Complementar Federal n° 123/06, deverão apresentar um dos seguintes 
documentos comprobatórios: 

 
5.3.4.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam 
atividade comercial; 

 
5.3.4.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
caso atuem em outra área que não a comercial; 
 
5.3.4.3. Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional; 
 
5.3.4.4. Em se tratando de microempresas (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) cadastrada no Município de Campinas nessas 
condições, ou seja, possui Certificado Registro Cadastral dentro de sua 
validade, a licitante fica dispensada de apresentar o documento previsto 
no subitem 5.3.4., devendo, contudo apresentar a declaração constante 
do Anexo V da presente Carta-Convite. 

 
5.3.5. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer oportunidade, solicitar 
comprovação adicional da situação de ME ou EPP da Licitante, por 
apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do 
Exercício (DRE) da empresa. 
 
5.3.6. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: 
Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
 

5.4. Regularidade Fiscal 
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5.4.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento com que pretende firmar o contrato, matriz (sede) ou a filial 
(domicílio). 

 
5.4.1.1. 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. 

 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
 
5.4.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 

 
5.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, através da apresentação 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. 
 
5.4.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, através da apresentação da Certidão Negativa de Débito – 
CND, emitida pelos órgãos competentes ou através de sistema eletrônico, 
ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet. 
 
5.4.5. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, que poderá ser extraída via 
Internet, conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que 
alterou o Art. 29 da Lei 8.666/93, ficando sua aceitação condicionada à 
verificação de veracidade via Internet. 
 
5.4.6. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeitos de Negativa. 

 

5.4.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em 
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 
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medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida 
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial ou 
o parcelamento. 

5.5. Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal 
 
Declaração assinada por sócio da empresa ou por seu representante legal, 
devidamente comprovado, que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
aos menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho aos menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
06 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. Em local, data e horário designados para abertura dos envelopes, a Comissão 
Permanente de Licitações dará início à sessão pública para a Habilitação, 
identificando os representantes das empresas Licitantes. Na ocasião, serão 
acondicionados em embalagem própria os envelopes “B” – PROPOSTA, a qual será 
fechada e rubricada pelas licitantes presentes e pela Comissão. A seguir, a Comissão 
Permanente de Licitações abrirá os envelopes “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
Os envelopes e documentos serão rubricados pelas licitantes presentes e pela 
Comissão. Todos os atos praticados na Sessão serão lançados em ata. 
 

6.1.1. Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de atender a quaisquer dos 
subitens do item 5 desta Carta-Convite. 

 
6.2. A Comissão de Licitações verificará se as licitantes atendem às condições de 
participação de que trata o item 02 desta Carta-Convite. 
  
6.3. Os envelopes das licitantes que não atenderem às condições de participação de 
que trata o item 02, das inabilitadas e aqueles que porventura forem entregues à 
Comissão após o horário estabelecido no preâmbulo desta Carta-Convite poderão ser 
retirados pelos interessados após a abertura dos envelopes proposta. Se o(s) 
envelope(s) não for(em) retirado(s) nos 15 (quinze) dias subsequentes, a Comissão 
o(s) inutilizará, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 
 
6.4. Da reunião lavrar-se-á ata que deverá conter as ressalvas apresentadas pelos 
representantes presentes e demais anotações julgadas pertinentes. 
  
6.5. A sessão será encerrada. O julgamento quanto à habilitação, bem como a data e 
o horário para abertura do envelope “B” – Proposta, serão realizados pela Comissão 
em reunião posterior e divulgados aos interessados, através de publicação no Diário 
Oficial do Município de Campinas. 
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6.5.1. Havendo a presença de todos os representantes legais das empresas 
licitantes, a Comissão poderá, a seu critério, proceder ao julgamento da 
“Habilitação” no Ato da abertura dos Envelopes “A”. Se todos os representantes 
concordarem com o resultado e desistirem expressamente da interposição de 
recurso, quanto ao julgamento proferido, a Comissão procederá à abertura dos 
Envelopes “B” – Proposta, das empresas habilitadas, em sessão realizada 
imediatamente após o encerramento e lavratura da Ata da primeira sessão. 

 
6.6. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes “B” 
– Proposta, não cabe desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
  
6.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
07 – DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 
7.1. A Proposta deverá ser redigida preferencialmente conforme o Anexo I – 
Formulário “Cotação de Preços”, em 01 (uma) via datilografada/digitada, datada, 
rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, apresentando 
o seguinte: 
 

7.1.1. o(s) preço(s) unitário(s) e o(s) preço(s) total(is) para o(s) item(ns) 
cotado(s), que será(ão) considerado(s) fixo(s) e irreajustável(is), deverá(ão) 
ser expresso(s) em moeda corrente nacional (Real), com no máximo duas 
casas decimais após a vírgula; 
 
7.1.2. marca e fabricante para o(s) item(ns) cotado(s); 
 
7.1.3. No caso da proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas 
decimais após a vírgula, a Comissão considerará as 02 (duas) primeiras e 
desprezará as demais. 
 
7.1.4. Se houver divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o 
primeiro e a Comissão de Licitação refará o cálculo do preço total. 

 
7.2. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 
operacionais da atividade, os tributos eventualmente incidentes, ainda que a licitante 
indique o percentual de incidência, bem como as demais despesas diretas e 
indiretas, inclusive transporte, não cabendo à FUMEC nenhum custo adicional. 
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7.3. A FUMEC reserva-se no direito de solicitar amostras da licitante vencedora 
(menor preço), se julgar necessário, após a abertura das propostas, com o objetivo 
de auxiliar na verificação de sua compatibilidade com as especificações técnicas 
constantes do Anexo I – Formulário “Cotação de Preços”. 
 

7.3.1. As amostras apresentadas não constituem parte do quantitativo a ser 
adquirido. Não haverá devolução das amostras apresentadas, uma vez que as 
mesmas serão submetidas a testes para verificação de sua compatibilidade com 
as especificações técnicas solicitadas. 
 
7.3.2. A não apresentação de amostras solicitadas, dentro do prazo 
estabelecido, implica a imediata desclassificação da licitante para o item em 
questão. 
 
7.3.3. A amostra deverá ser entregue devidamente identificada com o número 
da licitação, o número do item correspondente e o nome da empresa. 
 
7.3.4. A entrega de amostras deverá ser efetuada no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar da data da solicitação. 

 
7.4. A apresentação da proposta implica a aceitação pela Licitante: 
 

7.4.1. do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data limite para apresentação dos envelopes; 
 
7.4.2. do prazo de pagamento, de 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
da Nota Fiscal aceita pela FUMEC; 
 
7.4.3. das demais condições previstas na Carta-Convite e anexos. 

 
08 – DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Em local, data e horário designados serão abertos em sessão pública os 
envelopes “B” - Proposta, sendo rubricados todos os documentos e envelopes pelas 
licitantes presentes e pela Comissão. 
  
8.2. Por ocasião da abertura das propostas, as licitantes poderão fazer ressalvas, as 
quais, sendo pertinentes, serão constadas em ata. 
  
8.3. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou 
omissões que as ofertas apresentarem. 
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8.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço por 
item, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

  
8.5. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências da 
Carta-Convite e seus Anexos ou da legislação aplicável e, em especial, os casos 
previstos a seguir: 
  

8.5.1. estiverem em desacordo com as exigências contidas no subitem 7.1; 

8.5.2. forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidade 
ou defeito capaz de dificultar o julgamento; 
 
8.5.3. basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem 
reduções sobre as propostas mais vantajosas; 

 
8.5.4. apresentarem condições ou contiverem ressalvas em relação às 
condições estabelecidas nesta Carta-Convite; 

 

8.5.5. contiverem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos quando 
comparados com os praticados no mercado e pesquisados por esta Fundação; 
 
8.5.6. deixarem de apresentar marca/fabricante para o item e/ou 
apresentarem duas ou mais marcas/fabricantes para o mesmo item; 
 
8.5.7. apresentarem características em desacordo com as solicitadas no Anexo 
I – Formulário “Cotação de Preços”; 
 
8.5.8. deixarem de apresentar amostras, quando solicitado pela FUMEC, 
conforme previsto no subitem 7.3 do edital. 
 

8.6. Havendo propostas de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de 
pequeno porte (EPP) com valor até 10% (dez por cento) superior ao da licitante 
melhor classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais propostas serão consideradas 
empatadas com a proposta melhor classificada, sendo assegurado às MEs e às EPPs 
empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem de suas 
classificações, até que o desempate ocorra. 
 

8.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte empatada será oficiada, 
através de “fax”, para no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. 
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8.7. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, não sendo essas de ME 
ou de EPP, após obedecido ao disposto nos incisos de I a IV, §2º, do artigo 3º, da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso IX, do artigo 170, da Constituição Federal, serão 
convocadas as licitantes empatadas, através de publicação no Diário Oficial do 
Município de Campinas, para que seja realizado sorteio, em sessão pública, em data 
e horário previamente fixados. 
  
8.8. O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do 
Município de Campinas. 
 
09 – DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA 
 
9.1. O prazo máximo para entrega do objeto da licitação deverá ser de até 30 
(trinta) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento pela 
empresa contratada da Nota de Empenho expedida pela FUMEC. 
 
9.2. A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado da FUMEC, localizado na Rua 
Mário Mendes, 77, Jardim Chapadão, Campinas/SP, nos seguintes horários das 
08h30min às 11h30min e das 13h00min às 15h00min horas de segunda a sexta-
feira. Esclarecimentos quanto ao recebimento dos materiais no Almoxarifado deverão 
ser feitos através do fone (19) 3212-0147. 
 
9.3. O fornecedor responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte até o local de 
entrega indicado na Carta-Convite ou na Nota de Empenho, inclusive 
descarregamento e empilhamento, se for o caso. 
 
9.4. Os materiais devem ser embalados de forma a não serem danificados durante o 
transporte, tendo em vista também a melhor adequação para armazenamento. 
 
9.5. Na Nota Fiscal deverá constar a descrição do produto conforme especificado no 
Anexo I - Formulário “Cotação de Preços”. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da 
data de recebimento dos produtos e aprovação da nota fiscal pela FUMEC. 
 
11 - DAS PENALIDADES 
 
11.1. A apresentação de documentação inverossímil e/ou a não regularização da 
documentação de regularidade fiscal no prazo previsto no subitem 13.2 implica a 
desclassificação da licitante. 
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11.2. Em caso de não cumprimento por parte da Contratada das obrigações 
assumidas ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, respeitado o 
contraditório e a ampla defesa, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, após 
regular processo administrativo, as seguintes penalidades: 

 
11.2.1. advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca 
gravidade, para a qual tenha a Licitante/Contratada concorrido diretamente, 
situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da FUMEC; 
 
11.2.2. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado em realizar o fornecimento, após a retirada da ordem de 
fornecimento, podendo resultar na rescisão unilateral do contrato pela 
Administração; 
 
11.2.3. em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, 
decorrente do que prevê o subitem 11.2.2, 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; 
 
11.2.4. suspensão temporária ao direito de licitar com a FUMEC e 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese 
de rescisão contratual unilateral motivada pela Contratada; 
 
11.2.5. declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou 
falta grave, tais como apresentar documentação inverossímil ou cometer 
fraude, independentemente da aplicação de outras penalidades previstas 
neste subitem, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a FUMEC, que será concedida  
sempre que a contratada ressarcir a FUMEC dos prejuízos resultantes. 

 
11.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa. 
A sua aplicação não exime a Licitante/Contratada de reparação de eventuais perdas 
e danos que seu ato acarrete à FUMEC. 
 
11.4. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que 
lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver 
ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos 
efeitos não foram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do Parágrafo único, do 
Art. 393 do Código Civil. 
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11.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 
aplicabilidade das demais. 
 
11.6 As multas serão, após processo administrativo, descontadas dos créditos da 
Contratada, ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do Setor de 
Expediente da Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC, mediante 
petição fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada de ato 
constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva 
procuração), dirigida ao Sr. Presidente da FUMEC, observando-se, para esse efeito, o 
rito e as disposições estabelecidas no capítulo V, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
 
12.2. Cabe recurso contra os atos da Comissão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
 

12.2.1 - habilitação ou inabilitação de Licitante; 
 
12.2.2 – julgamento das propostas. 

 
12.3. Interposto o recurso contra Ato da Comissão de Licitação, as demais licitantes 
serão comunicadas, através de publicação no Diário Oficial do Município de 
Campinas, ou, de forma facultativa, diretamente aos interessados, que poderão 
impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 
12.4. A intimação dos atos referidos no subitem 12.2 poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados, lavrada em ata, desde que presentes os 
prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou mediante 
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas. 
 
12.5. Os recursos previstos no subitem 12.2 terão efeito suspensivo. 
 
12.6. Cabe recurso de representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da intimação 
da decisão relacionada com o objeto da licitação, quando não couber recurso 
hierárquico. 
 
12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia 
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada à interessada. 
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12.8. Para efeito de contagem de prazos legais, serão considerados dias úteis 
aqueles em que houver expediente normal na FUMEC. Na contagem dos prazos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dia de expediente na FUMEC. 
 
13 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO.  
 
13.1. A homologação da licitação e adjudicação de seu objeto à licitante vencedora 
ocorrerão por ato do Sr. Presidente da FUMEC, publicado no Diário Oficial do 
Município de Campinas. 
 
13.2. No caso da homologação e da adjudicação para microempresa ou empresa de 
pequeno porte, que não tenha comprovado a regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por iguais períodos, a critério da FUMEC, 
contados do primeiro dia útil após a data da publicação da homologação, para 
regularização dos documentos. 

 
13.2.1. A não regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
subitem 11.2 desta Carta-Convite. 
 

13.3. A FUMEC poderá revogar a licitação por razão 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, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
14 – DO INSTRUMENTO FORMALIZADOR DO CONTRATO 
 
14.1. Homologada a presente licitação, o contrato será formalizado por meio de 
Nota de Empenho e Termo de Ciência e de Notificação. 
 
14.2. Decorridos 02 (dois) dias do recebimento da Nota de Empenho pelo 
fornecedor, e não havendo qualquer manifestação do mesmo por escrito, considerar-
se-á aceita a Nota de Empenho em todos os seus termos. 
 
14.3. O Contrato decorrente desta licitação vincular-se-á ao seu ato homologatório e 
à proposta da Contatada. 
 
14.4. As despesas relativas ao contrato decorrente desta licitação serão previamente 
empenhadas por conta de verba própria do orçamento vigente, codificada sob n.º 
60.401.12.363.1009.4188.33.90.30-01.200.000. 
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15 - DO REAJUSTAMENTO 
 
15.1. Nos termos da Lei Federal n.º 10.192/01, os preços contratados não sofrerão 
reajuste, tendo em vista que a vigência do contrato é inferior a um ano. 
 
16 – DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO LICITADO 
 
16.1. O recebimento será provisório, quando da entrega do material em 
conformidade ao especificado na nota de empenho, e, definitivo, após a posterior 
verificação da conformidade do material à especificação contida na proposta da 
Contratada e a aceitação do objeto licitado. 
 
16.2. O recebimento definitivo será realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da data da entrega, se não houver desconformidade entre o objeto e a 
proposta da Licitante. 
 

16.2.1. Antes do término do prazo estabelecido, se o objeto estiver em 
desacordo com a proposta de fornecimento, a FUMEC poderá rejeitar o seu 
recebimento definitivo. 
 
16.2.2. Na hipótese anterior, a proponente vencedora deverá substituir o 
produto ou material no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no item 11.2. 

 
16.3. A FUMEC não aceitará produto com preço divergente do constante na Nota de 
Empenho e na proposta vencedora. 
 
16.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do 
fornecedor e/ou fabricante pela qualidade e garantia dos produtos. 
 
17 – DA RESCISÃO 
 
17.1. O contrato decorrente da presente licitação poderá ser rescindido nos termos 
dos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Ao apresentar os Envelopes "A" e "B", fica subentendido que a licitante aceita, 
irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus 
anexos. 
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18.2. A Comissão Permanente de Licitações não aceitará documentação e proposta 
enviadas via postal. Os envelopes deverão ser entregues na data estabelecida no 
preâmbulo da Carta-Convite. 
 

18.2.1. No caso da entrega dos envelopes por Empresa Especializada, 
somente serão aceitos quando entregues em invólucros separados, nos 
termos do item 03, diretamente na Rua Dr. Quirino, nº 1.562, 1º andar – 
Edifício Aquarius, Centro, em Campinas-SP. 
 

18.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a FUMEC poderá, a seu critério, conceder as licitantes o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, conforme estabelece o 
§3°, do art. 48, da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
18.4. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da Proposta. 
 
18.5. No interesse da FUMEC, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 
ou indenização, poderá ser adiada a abertura desta licitação, ou alterada a Carta-
Convite, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
 
18.6. Quaisquer informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à 
Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC, no endereço Rua Dr. Quirino 
n.º 1.562, 1º andar – Edifício Aquarius, em dias úteis das 08h30min às 12h00min e 
das 13h30min às 16h30min ou pelos telefones (0XX19) 3234-3906, 3236-6264 ou 
pelo Fax (0XX19) 3234-3906. 
 
18.7. A licitante é responsável, em qualquer fase da licitação, pela fidelidade e pela 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
18.8. Aplica-se a esta licitação e aos casos omissos o disposto na Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações. 
 
18.9. Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, São Paulo, para dirimir as questões 
oriundas do contrato decorrente da presente licitação. 
 
19 - DOS ANEXOS 
 
19.1 Fazem parte integrante da presente Carta-Convite: 
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 Formulário “Cotação de Preços” – Anexo I; 
 Modelo do “símbolo” colorido do CEPROCAMP – Anexo II; 
 Modelo do jaleco – Anexo III; 
 Modelo do conjunto para centro cirúrgico – Anexo IV; 

 Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte – Anexo V; 

  Modelo de Termo de Ciência e de Notificação – Anexo VI. 
 

Campinas, 12 de dezembro de 2.012. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA FUMEC 

 
 

Elvira Maria Fernandes Britto 
Presidente  

 
 
Adriana Aparecida Ruella Teodoro                                       Julio Katsuhiko Yoshino  
                Membro                                                                       Membro 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa ______________________________ 
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º ___________________, é microempresa 
ou empresa de pequeno porte cadastrada nessa condição no Município de Campinas, 
e o CRC n° __________________ está dentro da sua validade. 
 
 
Campinas, _____ de __________________ de 2012. 
 
 
 
_________________ 
Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12/10/41251 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  
OBJETO: Aquisição de uniformes (jalecos e conjuntos para centro cirúrgico) para os 
alunos e professores do Curso Técnico em Enfermagem do CEPROCAMP. 
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  
CONTRATADA:  
MODALIDADE: Carta-Convite nº 10/2012  
NOTA DE EMPENHO Nº: ____/2012  
 
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 2012.  

 
 
 
 

(nome, cargo e assinatura) 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

(nome, cargo e assinatura) 
CONTRATADA 


