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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2012 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 11/10/35577 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e 
administração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões 
magnéticos/eletrônicos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos 
da Fundação Municipal Para Educação Comunitária – FUMEC. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): 21/11/2012 até 14h00min. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 21/11/2012 às 14h00min, 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, de 21/06/93, e suas alterações, Lei 
Complementar Federal n.º 123, de 14/12/2006 e Decreto Municipal n.º 16.187 de 
01/04/2008. 
 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ n.º 
57.500.902/0001-04, por sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela 
Portaria n.º 101/2012 do Presidente, torna 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 
1562, 1º andar, Edifício Aquarius, Centro, em Campinas-SP. 
 
O edital será disponibilizado para consulta, ou para aquisição ao preço de R$ 10,00 
(dez reais), a partir do dia 19/10/2012 até o dia 20/11/2012, no endereço acima, nos 
seguintes horários: das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min. 
 
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.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/fumec. 
 
1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
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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 Carta de Credenciamento; 
Anexo V – Modelo da Ordem de Serviço;  
Anexo VI – Minuta de Termo de Contrato; 
Anexo VII – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação. 
 
2. DO OBJETO E DO PRAZO 
 
2.1. O presente certame tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento e 
administração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões 
magnéticos/eletrônicos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos 
da Fundação Municipal Para Educação Comunitária – FUMEC, em conformidade com 
as especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico. 
 
2.2. As quantidades estimadas são: 
  

2.2.1. 270 (duzentos e setenta) vales-refeição/alimentação com valor unitário 
de R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), mensalmente; 
 
2.2.2. 270 (duzentos e setenta) vales refeição/alimentação com o valor 
unitário de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mensalmente. 

 
2.3. O valor mensal estimado do repasse a ser feito à Contratada, conforme o 
subitem 2.2, e na forma estabelecida nos subitens 3.15 e 3.16 do Projeto Básico – 
Anexo I, será de R$ 213.840,00, ressalvada a incidência de taxa de administração 
negativa. 
 
2.4. O contrato vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da 
assinatura da Minuta de Contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com a 
Lei Federal N.º 8666/93 e suas alterações. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. As condições de execução dos serviços deverão ser conforme descritos no Anexo 
I – Projeto Básico e no Anexo VI – Minuta de Termo de Contrato. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Não poderão participar desta licitação empresas: 
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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; 
4.1.3. declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal; 
 
4.1.4. empresas em consórcio; 
 

4.1.5. com falência decretada, 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. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
  
5.1. O Envelope “A” - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO deverá conter, na parte 
externa, as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA-FUMEC 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2012 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 21/11/2012 às 14h00min 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
 

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

 
ENVELOPE “B” - PROPOSTA. 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA-FUMEC 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2012 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
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6. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
 
6.1. O Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter a 
documentação de que trata o item 7. 
6.2. O Envelope “B” – PROPOSTA deverá conter a proposta da licitante, de acordo 
com o disposto no item 9. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Para a habilitação, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados 
nos subitens 7.3 a 7.7. 
 
7.2. 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. 

 
7.2.1. Os documentos deverão ser apresentados em ordem lógica, numerados 
sequencialmente por item da habilitação, para facilitar a análise. 
 
7.2.2. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, negativa de 
falência ou concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, 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 7.4.5, que trata de documento sem 
prazo de validade. 

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

7.3.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
 
7.3.2. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 
devidamente registrados; 
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7.3.2.1. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do 
tipo S/A): o ato constitutivo e as alterações subsequentes deverão vir 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, em 
exercício; 

 
7.3.3. 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; 
 

7.3.4. Para Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), se 
participando do certame nessas condições, declaração do seu enquadramento 
como ME ou EPP, conforme modelo do Anexo II. 
 
7.3.5. As ME ou EPP, participando do certame nessas condições, deverão 
apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios: 

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

 
7.3.5.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
caso atuem em outra área que não a comercial; 
 
7.3.5.3. Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional. 

 
7.3.6. 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. 

 
7.4. Regularidade Fiscal 
 

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

 
7.4.1.1. 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. 
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7.4.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda documentação de habilitação exigida para fins de regularidade fiscal, 
ainda que tenha alguma restrição. 
 
7.4.3. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da 
Administração, contados da data de publicação da Homologação e 
Adjudicação, para regularização dos documentos. 
 
7.4.4. A não regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
item 14.2. PENALIDADES deste edital. 

 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
 
7.4.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
 
7.4.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo     
de atividade e compatível com o objeto a ser contratado, a saber: 

 
7.4.6.1. Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá 
apresentar prova de inscrição estadual; 
  
7.4.6.2. Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviço, 
deverá apresentar prova de inscrição municipal; 
  
7.4.6.3. Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e 
prestação de serviços deverá apresentar prova de inscrição estadual e 
municipal. 

 
7.4.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal ou outra prova equivalente, na forma da Lei (Código Tributário 
Nacional): 

 
7.4.7.1. A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser 
comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União expedida pela 
Secretaria da Receita Federal ou através de sistema eletrônico, ficando 
sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet; 
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7.4.7.2. A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da 
Fazenda do Estado; 
 
7.4.7.3. 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. 

 
7.4.8. 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. 
 
7.4.9. 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. 
 
7.4.10. 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. 
 
7.4.11. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeitos de Negativa. 

 
7.4.11.1. 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 medida liminar em mandado 
de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 
em outras espécies de ação judicial ou o parcelamento. 
 

7.5. Qualificação Técnica 
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A documentação relativa à qualificação técnica a ser apresentada pela Licitante 
consistirá em: 

 
7.5.1. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, ou 
documento que comprove a prestação de serviço compatível com o objeto 
licitado, para uma quantidade mínima de 270 (duzentos e setenta) usuários. 
 

7.5.1.1. Para fins de comprovação de quantitativos, admitir-se-á a 
soma dos quantitativos dos atestados que tiverem qualquer período de 
tempo em comum na prestação dos serviços. 
 

7.5.2. Declaração de que, decorridos 10 (dez) dias da assinatura do contrato, 
atenderá as seguintes exigências mínimas: 

 
7.5.2.1. Terá, na Região Metropolitana de Campinas, no mínimo 100 
(cem) estabelecimentos cadastrados na modalidade de refeição e 50 
(cinquenta) estabelecimentos cadastrados na modalidade de 
alimentação, tais como: hipermercados, supermercados, mercados, 
mercearias, casas de carnes e outros do gênero, comprovação a ser 
feita pela apresentação da relação de credenciados. 
 
7.5.2.2. Terá, na Cidade de Campinas, no mínimo 02 (duas) diferentes 
redes de hipermercados credenciados. 
 

7.6. Qualificação Econômico-Financeira 
 
De forma a apresentar qualificação econômico-financeira satisfatória, as licitantes 
deverão: 

 
7.6.1. Apresentar Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial, expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) 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. 
 
7.6.2. Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados de 
Exercício referentes ao último exercício social, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços 
Provisórios. 
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7.6.2.1. Os documentos referidos no item 7.6.2 deverão estar 
assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente 
habilitados, constando nome completo e registro profissional. 

 
7.6.2.2. No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade 
Empresária do Tipo S.A.), o Balanço e demonstrações contábeis deverão 
ser apresentados por publicação no Diário Oficial do Estado ou cópia 
dos referidos documentos devidamente registrados na Junta Comercial. 
 
7.6.2.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço 
Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por 
bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitado, 
constando nome completo e registro profissional. 

 
7.6.2.4. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no 
exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 

 
7.6.3. Comprovar que possuem Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de 
Liquidez Geral (ILG) iguais ou maiores que 1,0 (um). 
 

7.6.3.1. Caso a empresa tenha ILG menor do que 1,0 (um), estará 
habilitada neste item se comprovar que possui índice de solvência geral 
(ISG) igual ou maior que 1,0 (um). 
 
7.6.3.2. As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste 
subitem: 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - indica quanto à empresa 
possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis em 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 à empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício 
seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo 
período. 
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ILG =         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) – indica o quanto que a empresa 
dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. 
Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes. 
ISG =             ATIVO TOTAL  
                               Passivo Circ. + Exigível a Longo Prazo 

 
7.7. 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. 
 
8. DO PROCESSAMENTO 
 
8.1. Esta licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitações 
da FUMEC, nomeada pelo Presidente através da Portaria n.° 101/2012, utilizando 
como subsídio pareceres técnicos referentes à análise da habilitação jurídica, da 
qualificação técnica, da qualificação econômico-financeira, da regularidade fiscal e do 
conteúdo da proposta comercial. 
 
9. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 
9.1. A proposta deverá ser apresentada de forma a conter o disposto no modelo 
constante do Anexo III - Modelo de Proposta Comercial, em 01 (uma) via 
datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, apresentando o seguinte: 
 

9.1.1. Taxa de administração aplicável sobre o valor estimado a ser repassado 
pela FUMEC à administradora, expressa em termos percentuais, com apenas 
duas casas decimais, devendo estar inclusos todos os custos e despesas, 
encargos e incidências, diretos ou indiretos, de qualquer natureza, que recaiam 
sobre o fornecimento do objeto desta Licitação. 
 

9.2. A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante: 
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9.2.1. do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data limite para apresentação dos envelopes; 

 
9.2.2. do prazo de pagamento, nos termos do Anexo VI – Minuta de Termo de 
Contrato; 
 
9.2.3. das demais condições previstas no edital e anexos. 
 

10. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. 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, o qual será 
fechado e rubricado 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. 
  

10.1.1. Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de atender a quaisquer 
dos subitens do item 7 deste Edital. 

 
10.2. As empresas Licitantes poderão se fazer representar na Sessão Pública por um 
Diretor, por um de seus Sócios, por um Procurador ou por um Representante 
credenciado por carta, conforme modelo do Anexo IV – Modelo de Carta de 
Credenciamento. 

  
10.2.1. Quando a empresa for representada por um Diretor ou por um de 
seus Sócios, deverá ser apresentado o Ato Constitutivo, em original ou cópia 
autenticada. 
  
10.2.2. Quando a empresa for representada por Procurador, deverá ser 
apresentada procuração, no original ou cópia autenticada, assinada por Diretor 
ou por um de seus Sócios, acompanhado do Ato Constitutivo, em original ou 
cópia autenticada. 
 
10.2.3. No caso de Representante, a carta de credenciamento mencionada no 
caput deste subitem poderá ser original ou cópia autenticada e assinada por 
Diretor ou por um dos Sócios da empresa, acompanhado do Ato Constitutivo, 
em original ou cópia autenticada. 
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10.3. Da reunião lavrar-se-á ata que deverá conter as ressalvas apresentadas pelos 
representantes presentes e demais anotações julgadas pertinentes. 
 
10.4. O julgamento quanto à habilitação, bem como a data e o horário para abertura 
do Envelope “B” – Proposta, serão publicados no Diário Oficial do Município de 
Campinas. 

 
10.4.1. 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. 

 
10.5. 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. 
  
10.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
 
10.7. Os envelopes das licitantes inabilitadas e aqueles que porventura forem 
entregues à Comissão após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital 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. 
 
11. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
11.1. 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. 
 
11.2. Por ocasião da abertura das propostas, as licitantes poderão fazer ressalvas, as 
quais, sendo pertinentes, serão constadas em ata. 
  
11.3. 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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11.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço, 
consubstanciado na menor taxa de administração, apresentada em percentual, 
satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 
  
11.5. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências do 
Edital e seus Anexos ou da legislação aplicável e, em especial, os casos previstos a 
seguir: 

  
11.5.1. estiverem em desacordo com as exigências contidas no subitem 9.1; 

11.5.2. forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem 
irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento; 
 

11.5.3. basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem 
reduções sobre as propostas mais vantajosas; 

 
11.5.4. impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às 
condições estabelecidas neste Edital; 

 

11.5.5. apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos 

termos do § 1º, do artigo 48, da Lei Federal n.º 8.666/93, na redação que lhe 

deu a Lei Federal n.º 9.648/98. 

 
11.6. 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. 
 
11.7. 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. 
  
11.8. O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do 
Município de Campinas. 
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11.9. A homologação da licitação e a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora 
ocorrerão por ato do Sr. Presidente da Fundação, publicado no Diário Oficial 
Município de Campinas. 
  
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do Serviço 
de Protocolo Geral, mediante petição fundamentada, constando a identificação do 
sócio (acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal 
(acompanhada da respectiva procuração), dirigida ao Sr. Presidente da FUMEC e 
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. Dos atos da Comissão cabem recursos, no prazo de 05 (cinco) 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, 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 05 (cinco) 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. Caberá ainda representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba 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 ao 
interessado. 
 
12.8. Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles 
em que houver expediente normal na Prefeitura Municipal de Campinas. 
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13. DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o Termo 
de Contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis. 

13.1.1. 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 
FUMEC. 

 
13.2.  No ato da assinatura, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
  

13.2.1. procuração ou contrato social; 
 
13.2.2. cédula de identificação; 
 
13.2.3. comprovante do recolhimento da garantia de adimplemento contratual 
nos termos do item 16; 
 
13.2.4. Termo de Ciência e de Notificação. 
 

13.3. A comprovação das redes e estabelecimentos credenciados, prevista no 
subitem 7.5.2. deverá ser feita através de documento contendo as seguintes 
informações: razão social, nome fantasia, quando for o caso, natureza do serviço 
prestado, número de inscrição do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda, endereço e telefone, fac-simile e e-mail (se houver), devendo 
atender aos padrões estabelecidos pela Portaria n.° 03, de 01/03/2002 do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

 
13.3.1. A comprovação exigida no subitem anterior deverá ser feita no prazo 
de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, conforme subitem 7.5.2 do edital. 
 

14. DAS PENALIDADES 
 
14.1. 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 seguintes penalidades: 
 

14.1.1. suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como o 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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14.1.2. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 
 

14.1.2.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa 
penalizada poderá requerer a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, desde que cessados os 
motivos determinantes da punição. 

 
14.2. A desistência da proposta, dentro do prazo de sua validade, a não 
regularização da documentação fiscal no prazo previsto ou a recusa em assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo e das condições estabelecidos, ensejarão a aplicação da penalidade prevista no 
subitem 14.1.1. 
 
14.3. As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas juntamente com as 
penalidades estabelecidas no Anexo VI – Minuta de Termo de Contrato, garantida, 
em todos os casos, a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
legal. 
 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
15.1 A FUMEC procederá ao pagamento na forma e nas condições estabelecidas no 
Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato. 
 
16. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
16.1. A licitante vencedora deverá recolher na Tesouraria da FUMEC a importância 
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, como Garantia de Adimplemento 
Contratual, até a data estipulada para sua assinatura. 
 
16.2. A garantia para assegurar a plena execução do Contrato poderá ser prestada 
em uma das seguintes modalidades: 

 
16.2.1. caução em dinheiro ou cheque administrativo; 
 
16.2.2. seguro garantia, com prazo compatível com o da vigência do 
Contrato; 
 
16.2.3. fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do Contrato. 
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16.3. 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 do Sr. Presidente, após parecer da Assessoria Jurídica da FUMEC. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
17.1. O recebimento do objeto será na forma e nas condições estabelecidas no 
Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato. 
 
18. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
18.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, conforme estabelecido no Anexo VI – 
Minuta de Termo de Contrato. 

19.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
19.1. É vedada a subcontratação parcial ou total desse objeto. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. 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. 
 
20.2. A Comissão Permanente de Licitações não aceitará documentação e proposta 
enviadas via postal. Os envelopes deverão ser entregues na data estabelecida no 
preâmbulo do edital. 

 
20.2.1. No caso da entrega dos envelopes por Empresa Especializada, 
somente serão aceitos quando entregues em invólucros separados, nos termos 
do item 5, diretamente na Rua Dr. Quirino n.º 1562, 1º andar, Edifício 
Aquarius, Centro, em Campinas-SP, onde será emitido o comprovante de 
entrega. 

 
20.3. A FUMEC poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
20.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a FUMEC poderá, a seu critério, conceder as licitantes o prazo de 08 
(oito) 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. 
 
20.5. A Comissão Permanente de Licitações dirimirá eventuais dúvidas relativas a 
este edital, desde que apresentadas por escrito, através do Serviço de Protocolo 
Geral, do fax (0xx19) 3234-3906 ou do endereço eletrônico 
fumec.licitacoes@campinas.sp.gov.br, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 
estabelecida para a entrega dos envelopes. 
 
20.6. A licitante é responsável, em qualquer fase da licitação, pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
20.7. 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. 
 
20.8. No interesse da FUMEC, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 
ou indenização, esta licitação poderá ter a sua abertura adiada ou o edital alterado, 
com fixação de novo prazo para a realização da licitação, respeitado o que prescreve 
o § 4°, do artigo 21, da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
20.9. Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos na FUMEC, pelo 
telefone (0**19) 3234-3906 e 3236-6264. Todas as respostas a questionamentos 
relativos a esta licitação serão publicadas no Diário Oficial do Município de Campinas 
e, facultativamente, disponibilizadas no portal www.campinas.sp.gov.br/governo/ 
educacao/fumec. 

 
20.10. Informações sobre o andamento da licitação e o resultado de julgamento 
poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitações, em dias úteis, de 
08h30min às 12h00min e 13h30min às 16h30min, no endereço constante do 
preâmbulo deste edital, ou através dos telefones (0xx19) 3234-3906 ou 3236-6264. 

 



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 

 

19 

20.11. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas – SP, com renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas deste Edital da Concorrência n° 001/2012. 

 
Campinas, 16 de outubro de 2012. 

 
 

Elvira Maria Fernandes Britto 
Presidente 

 
 

Adriana Aparecida Ruella Teodoro                                        Julio Katsuhiko Yoshino                       
             Membro                                                                           Membro 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
 
O presente tem a finalidade de especificar as necessidades da FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC, para a contratação de 
Empresa prestadora dos serviços de fornecimento e administração de vales 
refeição/alimentação na forma de cartões magnéticos/eletrônicos, destinados aos 
seus servidores e empregados públicos ativos. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e 
administração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões magnéticos/ 
eletrônicos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos da 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC. 
 
1.2. As quantidades estimadas são: 
 

1.2.1. 270 (duzentos e setenta) vales-refeição/alimentação com valor unitário 
de R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), mensalmente; 

 
1.2.2. 270 (duzentos e setenta) vales refeição/alimentação com o valor 
unitário de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mensalmente. 

 
2. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1. O contrato vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses. 
 
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
3.1. Os créditos dos cartões refeição ou alimentação, transferidos pela FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC à Contratada, serão 
carregados em cartões magnéticos/eletrônicos, para uso dos servidores e dos 
empregados públicos ativos da FUMEC em estabelecimentos credenciados pela 
Contratada, que fará a administração de tais valores. 

 
3.2. Deverão ser emitidos cartões magnéticos/eletrônicos individuais para cada 
usuário na modalidade de cartão alimentação ou refeição, conforme opção formal de 
cada servidor público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
recebimento da ordem de serviço expedida pela FUMEC. 
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3.3. Os cartões relativos ao benefício alimentação ou refeição deverão conter: 
 

3.3.1. a identificação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 
COMUNITÁRIA – FUMEC; 
 
3.3.2. a identificação nominal por servidor público; 
 
3.3.3. a capacidade de recarga, sendo o saldo cumulativo; 
 
3.3.4. ter senha numérica pessoal para a validação das transações; 
 
3.3.5. as transações efetuadas poderão ser feitas através de sistema POS/PDV 
ou similar. 

 
3.4. Os valores do benefício deverão ser disponibilizados aos servidores e 
empregados públicos ativos da FUMEC no dia primeiro de cada mês, 
impreterivelmente. 
 
3.5. A Contratada obriga-se a: 
 

3.5.1. Disponibilizar o extrato para cada usuário, autoexplicativo, no qual 
deverá constar a data da compra, o horário, o nome do estabelecimento, o 
limite de compra, o saldo utilizado, o saldo disponível e os dados do cartão, 
através de meio eletrônico, inclusive internet ou através de telefone 0800 
visando a fornecer informações ao servidor solicitante. 

 
3.5.2. Emitir novo cartão no caso de perda, de roubo e de mudança de 
modalidade, ao custo unitário de R$ 5,00 (cinco reais), ou substituí-lo sem 
qualquer custo, em face a problemas técnicos que impeçam ou dificultem o 
uso. 

 
3.5.2.1. O cartão deverá ser entregue ao servidor no prazo máximo de 
07 (sete) dias úteis, contados da data da solicitação; 

 
3.5.2.2.O custo da emissão de novo cartão, pelos motivos acima, será 
cobrado do servidor solicitante pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA 
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC e transferido à contratada. 

 
3.5.3. Disponibilizar aos usuários, sem qualquer custo, a relação dos 
estabelecimentos conveniados, através de informativos, de catálogos, de 
folders ou por outro tipo de impresso e/ou por meio de internet. 
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3.5.3.1. A relação deve estar sempre atualizada e conter: telefone, 
endereço e demais informações necessárias. 

 
3.5.4. Bloquear o uso do cartão por perda ou por roubo, cancelando-o através 
da sua Central de Atendimento, assim que houver a comunicação pelo servidor 
público. 

 
3.5.4.1. Caso este bloqueio não seja realizado e o cartão seja utilizado 
nos estabelecimentos conveniados e ficar configurado que a falha foi da 
contratada, esta deverá ressarcir o usuário do prejuízo sofrido 
imediatamente. 

 
3.5.5. Responder no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da data do 
recebimento da comunicação, as reclamações dos usuários a respeito dos 
serviços oferecidos pelos estabelecimentos credenciados, esclarecendo as 
medidas administrativas que serão tomadas para sanar os problemas 
apontados. 

 
3.5.5.1. No caso de ocorrer cobranças/atribuições de valores aos 
usuários, cuja despesa não foi efetuada, e/ou não esteja devidamente 
comprovada através de documentos, o usuário deverá ser ressarcido 
pela contratada, que tomará as providências para a apuração do fato e 
correções dos problemas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da 
notificação feita pelo servidor usuário. 

 
3.5.6. Realizar a entrega dos cartões aos servidores e empregados públicos 
ativos da FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – 
FUMEC, fornecendo as orientações necessárias para sua utilização. 
 
3.5.7. Fornecer gratuitamente aos servidores e empregados públicos ativos do 
município o primeiro cartão magnético/eletrônico. 

 
3.5.8. Permitir aos usuários, mediante solicitação da FUMEC, a mudança 
entre as modalidades de Cartão-Refeição e Cartão-Alimentação, permitidas ao 
usuário somente após um lapso de 03 (três) meses na modalidade. 
 
3.5.9. Fornecer todo o suporte necessário para a implantação e 
operacionalização do sistema proposto, inclusive com a disponibilização de 
equipamentos a esta FUNDAÇÃO. 
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3.6. As entregas de cartões magnéticos/eletrônicos serão feitas no endereço 
estabelecido pela FUMEC, no Município de Campinas, correndo por conta exclusiva 
da Contratada todas as despesas decorrentes do transporte até o local indicado. 
 
3.7. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC 
poderá vistoriar os estabelecimentos credenciados pela Contratada, a fim de verificar 
as condições, a qualidade e a capacidade de atendimento. 
 
3.8. A aplicação de qualquer mudança nos serviços contratados fica condicionada à 
aceitação dessa pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 
COMUNITÁRIA – FUMEC, não implicando alterações na taxa de administração 
contratada. 

 
3.9. No caso da Taxa de Administração ser NEGATIVA, a empresa vencedora 
deverá emitir a nota fiscal/fatura referente ao valor total mensal a serem creditados 
nos cartões magnéticos/eletrônicos de cada funcionário da Fundação Municipal Para 
Educação Comunitária - FUMEC DECRESCIDO da Taxa de Administração. 
 
3.10. No caso da Taxa de Administração ser NULA, a empresa contratada deverá 
emitir a nota fiscal/fatura exatamente no valor total mensal a serem creditados nos 
cartões magnéticos/eletrônicos de cada funcionário da Fundação Municipal Para 
Educação Comunitária - FUMEC. 
 
3.11. Na nota fiscal/fatura, a empresa vencedora deverá discriminar a quantidade de 
cartões que receberão os créditos, discriminando quantos são refeição e quantos são 
alimentação, seus respectivos valores, além dos demais elementos habituais fiscais e 
legais. 
 
3.12. Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a 
sua devolução ou solicitado carta de correção pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA 
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC, ficando sem qualquer custo adicional para 
esta, prorrogado o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização. 
 
3.13. O serviço objeto deste deverá ser realizado pela contratada no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da ordem de início dos serviços. 
 
3.14. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC 
informará a contratada com prazo mínimo de 04 (quatro) dias de antecedência, os 
dados referentes aos créditos mensais a serem consignados nos respectivos cartões 
dos usuários. 
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3.15. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC 
repassará mensalmente à Contratada o valor total correspondente aos créditos 
transferidos para os cartões dos usuários, mediante depósito direto em conta 
bancária, com base em relatório detalhado emitido pela Contratada, endereçado à 
FUMEC, contendo o valor da transferência efetuada para os usuários. 
 
3.16. O repasse de que trata o subitem 3.15 será feito pela FUMEC até o 10° dia útil 
após o recebimento do relatório da Contratada. 
 
3.17. Manter, na vigência do contrato, o número mínimo de estabelecimentos 
credenciados, conforme segue: 
 

3.17.1. 100 (cem) estabelecimentos na modalidade de refeição; 
 

3.17.2. 50 (cinquenta) na modalidade alimentação (hipermercados, 
supermercados, mercados, mercearias, casas de carnes e outros do gênero); 
 
3.17.3. 02 (duas) diferentes redes de hipermercados. 

 
3.18. A Contratada deverá comunicar, mensalmente, à FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA 
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, supressões ou adições de estabelecimentos 
credenciados, e exigir que os estabelecimentos mantenham, em locais de fácil 
visualização, a identificação de sua adesão ao sistema. 
 
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou documento que comprove a 
prestação de serviço compatível com o objeto licitado, para uma quantidade mínima 
de 270 (duzentos e setenta) usuários. 

 
4.1.1. Para fins de comprovação de quantitativos, admitir-se-á a soma dos 
quantitativos dos atestados que tiverem qualquer período de tempo em 
comum na prestação dos serviços. 

 
4.2. Declaração de que, decorridos 10 (dez) dias da assinatura do contrato, atenderá 
as seguintes exigências mínimas: 
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4.2.1. Terá, na Região Metropolitana de Campinas, no mínimo 100 (cem) 
estabelecimentos cadastrados na modalidade de refeição e 50 (cinquenta) 
estabelecimentos cadastrados na modalidade alimentação, tais como: 
hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, casas de carnes e 
outros do gênero, comprovação a ser feita pela apresentação da relação de 
credenciados. 
 
4.2.2. Terá, na cidade de Campinas, no mínimo 02 (duas) diferentes redes de 
hipermercados credenciados. 

 
5. DOCUMENTAÇÃO 

 
5.1. A comprovação das redes e estabelecimentos credenciados deverá ser feita no 
prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, através de documento contendo as 
seguintes informações: razão social, nome fantasia, quando for o caso, natureza do 
serviço prestado, número de inscrição do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda, endereço e telefone, fac-simile e e-mail (se 
houver), devendo atender aos padrões estabelecidos pela Portaria n.° 03, de 
01/03/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
 
 
 
 

Celso Alexandre Tramarin            Cláudia Chébel Mercado Sparti 
Diretor Executivo                                    Coordenadora de Gestão de Pessoas 
FUMEC        FUMEC 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

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 na Lei 

Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins do que 

estabelece aquela Lei, sujeitando-me, em sendo declarado vencedor do certame, a 

comprovar tal condição, através de um dos seguintes documentos: 

 

- Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 

 

- Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em 

outra área que não a comercial; 

 

- Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições – Simples Nacional. 

 
Campinas, _____ de __________________  de 2012. 
 
 

 ____________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
CONCORRÊNCIA N º 001/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 11/10/35577 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e 
administração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões 
magnéticos/eletrônicos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos 
da Fundação Municipal Para Educação Comunitária – FUMEC. 
 

 
 
 
A ____________________________________ sediada (endereço completo) 
apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital da Concorrência em referência. 
 

1. PROPOSTA: 
 
Para a prestação dos serviços com o fornecimento total estimado em: 

 
- 270 (duzentos e setenta) vales-refeição/alimentação com valor de R$528,00 
(quinhentos e vinte e oito reais), mensalmente; 
 
- 270 (duzentos e setenta) vales-refeição/alimentação com valor de R$264,00 
(duzentos e sessenta e quatro reais), mensalmente. 

 
 
A taxa de administração proposta é de _____% (percentual por extenso 
com até 2 casas decimais) incidente sobre o valor dos repasses financeiros 
feitos pela Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC a 
serem creditados pela empresa nos cartões magnéticos/eletrônicos dos 
usuários, inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, 
diretos e indiretos, de qualquer  natureza, que recaiam sobre o objeto da 
licitação. 
 
O contrato vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado 
em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
Condições de pagamento = até 10º (décimo) dia útil 
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Validade da proposta = 60 (sessenta) dias 
 
 
Informar: 
Banco n.º 
N.º Agência 
Nome da Agência 
N.º Conta Corrente e o DV 
 
Local e data ______________ 
 
 
 
 
________________________ 
Representante Legal 
RG n.º 
CPF n.º 
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ANEXO IV 
 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
À 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
Ref.: Concorrência N.º 001/2012 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
A empresa___________________________credencia o (a) Sr.(a)_______________, 
portador(a) do R.G. n.º ______________ e C.P.F. n.º _______________________, 
nosso bastante preposto, para representar-nos na presente Licitação, podendo 
assinar todos os documentos, responder pela empresa em todos os atos relacionados 
ao processo licitatório, bem como desistir de recorrer contra atos da Administração, 
em qualquer fase do certame. 
 
 
 
 
Campinas, __ de ____________de 2012.  
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura 
Nome 
Cargo 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº            /12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/10/35.577 
INTERESSADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
REF: TERMO DE CONTRATO Nº ______________________ 
PRESTADOR DE SERVIÇO: __________________________________________ 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
QUANTITATIVO: 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
PERÍODO DOS SERVIÇOS: _______/_______/________    À 
________/_______/________ 
 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: até 10º (décimo) dia útil, a contar da data da fatura 
aceita. 
 
 
 
Campinas, ________de _____________________ de 2012. 
 
 
 
Ass.: ........................................................................................................ 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
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ANEXO VI 
 
 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
 
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Dr. Quirino n.º 1.562 – 
1º andar, Edifício Aquarius, Centro, CEP 13.015-082, Campinas, Estado de São Paulo, 
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, representada por seu 
Presidente __________________, RG n.° _____________, CPF n.° _____________ e 
a EMPRESA __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
___________________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato por seu representante legal ___________________, RG n.° _____________, CPF 
n.° _____________, têm, entre si, justo e avençado, celebrar por força do presente 
instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em 
epígrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente 
instrumento como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas: 
 

PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de fornecimento 
e administração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões 
magnéticos/eletrônicos, destinados aos servidores e aos empregados públicos 
ativos da CONTRATANTE, nas quantidades estimadas, a seguir discriminadas: 
 
1.2. As quantidades estimadas são: 
  

1.2.1. 270 (duzentos e setenta) vales-refeição/alimentação com valor unitário 
de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), mensalmente; 
 
1.2.2. 270 (duzentos e setenta) vales-refeição/alimentação com o valor 
unitário de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), mensalmente. 

 
1.3. O valor mensal estimado do repasse a ser feito à CONTRATADA, conforme o 
subitem 1.2, e na forma estabelecida nos subitens 3.15 e 3.16 do Projeto Básico – 
Anexo I, será de R$ 213.840,00, ressalvada a incidência de taxa de administração 
negativa. 
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SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1. Os créditos dos cartões refeição ou alimentação, transferidos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, serão carregados em cartões 
magnéticos/eletrônicos para uso pelos servidores e empregados públicos ativos da 
CONTRATANTE em estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, que fará a 
administração de tais valores. 
 
2.2. Deverão ser emitidos cartões magnéticos/eletrônicos individuais para cada 
usuário na modalidade de cartão alimentação ou refeição, conforme opção formal de 
cada servidor e empregado público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de recebimento da ordem de serviço expedida pela CONTRATANTE. 
 
2.3. Os cartões relativos ao benefício alimentação ou refeição deverão conter: 
 

2.3.1. a identificação da CONTRATANTE; 
 
2.3.2. a identificação nominal por servidor ou empregado público; 
 
2.3.3. a capacidade de recarga, sendo o saldo cumulativo; 
 
2.3.4. senha numérica pessoal para a validação das transações; 
 
2.3.5. as transações efetuadas poderão ser feitas através de sistema POS/PDV 
ou similar. 

 
2.4. Os valores do benefício deverão ser disponibilizados aos servidores e 
empregados públicos ativos da CONTRATANTE no dia primeiro de cada mês, 
impreterivelmente. 
 
2.5. A CONTRATADA deverá manter, na vigência do contrato, o número mínimo de 
estabelecimentos credenciados, conforme segue: 
 

2.5.1. 100 (cem) estabelecimentos na modalidade de refeição; 
 
2.5.2. 50 (cinquenta) na modalidade alimentação (hipermercados, 
supermercados, mercados, mercearias, casas de carnes e outros do gênero); 
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2.5.3 02 (duas) diferentes redes de hipermercados. 
 
2.6. A CONTRATADA deverá comunicar, mensalmente, à CONTRATANTE, as 
supressões ou as adições de estabelecimentos credenciados, e exigir que os 
estabelecimentos mantenham, em locais de fácil visualização, a identificação de sua 
adesão ao sistema. 
 

TERCEIRA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
 
3.1. O contrato vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado em conformidade com a 
Lei Federal Nº 8666/93 e suas alterações. 

 
QUARTA - DOS PREÇOS 

 
4.1. O valor mensal a ser pago no presente contrato será obtido pela aplicação da 
taxa de administração oferecida pela CONTRATADA sobre o valor do repasse 
mensal efetuado pela CONTRATANTE, o qual cobre todos os custos e despesas, 
encargos e incidências, diretos ou indiretos, de qualquer natureza, que recaiam sobre 
o fornecimento do objeto desta Licitação. 
 
4.2. O valor global estimado a ser pago pela CONTRATANTE será obtido conforme 
se segue: 
 

4.2.1. Taxa de administração oferecida pela CONTRATADA ___ número de 
cartões magnéticos/eletrônicos ___ valor facial dos cartões (conforme 
estabelecido na Cláusula Primeira do presente Contrato) X 24 meses. 

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

QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente empenhadas e 
processadas por conta de verba própria do orçamento vigente, codificadas no 
orçamento municipal sob os números abaixo transcritos, conforme fls. ___ do 
processo: 

 

Dotação Orçamentária 
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5.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à 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. 

 
SEXTA - DO REAJUSTE 

 
6.1. O percentual da taxa de administração ofertado será fixo e irreajustável. 

 
SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
7.1. A CONTRATADA emitirá fatura a cada fornecimento atestando o quantitativo de 
vale-refeição efetivamente entregue no período. 
  
7.2. O prazo de pagamento será até o 10º (décimo) dia útil da data do recebimento 
da fatura aceita pela CONTRATANTE. 
 
7.3. A devolução de fatura não aprovada ou o pedido de revisão dos preços 
contratuais em hipótese alguma servirão de pretexto para que a CONTRATADA 
suspenda o fornecimento. 
 
7.4. A CONTRATANTE poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese 
da CONTRATADA não apresentar, quando requerida, comprovação do recolhimento 
da contribuição previdenciária ao INSS, bem como do FGTS, nos termos do artigo 31 
da Lei Federal n.º 8.212, de 24.07.1991, e suas alterações. 
 

OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 

8.1.1. disponibilizar o extrato para cada usuário, auto explicativo, no qual 
deverá constar a data da compra, o horário, o nome do estabelecimento, o 
limite de compra, o saldo utilizado, o saldo disponível e os dados do cartão, 
através de meio eletrônico, inclusive internet, ou através de telefone 0800 
visando a fornecer informações ao servidor ou empregado público solicitante. 

 
8.1.2. emitir novo cartão no caso de perda, de roubo e de mudança de 
modalidade, ao custo unitário de R$ 5,00 (cinco reais), ou substituí-lo, sem 
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qualquer custo, em decorrência de problemas técnicos que impeçam ou 
dificultem o uso. 

 
8.1.3. entregar o cartão ao servidor e ao empregado público no prazo máximo 
de 07 (sete) dias úteis, contados da data da solicitação. 

 
8.1.3.1. O custo da emissão de novo cartão, pelos motivos acima, será 
cobrado do servidor ou do empregado público solicitante pela 
CONTRATANTE e transferido à CONTRATADA. 

 
8.1.4. disponibilizar aos usuários, sem qualquer custo, a relação dos 
estabelecimentos conveniados, através de informativos, de catálogos, de 
folders ou por outro tipo de impresso e/ou por meio de internet. 

 
8.1.4.1. A relação deve estar sempre atualizada e conter: telefone, 
endereço e demais informações necessárias. 

 
8.1.5. bloquear o uso do cartão por perda ou por roubo, cancelando-o através 
da sua Central de Atendimento, assim que houver a comunicação pelo servidor 
ou empregado público. 

 
8.1.5.1. Caso este bloqueio não seja realizado e o cartão seja utilizado 
nos estabelecimentos conveniados, e ficar configurado que a falha foi 
da CONTRATADA, esta deverá ressarcir o usuário do prejuízo sofrido 
imediatamente. 

 
8.1.6. responder no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da data do 
recebimento da comunicação, as reclamações dos usuários a respeito dos 
serviços oferecidos pelos estabelecimentos credenciados, esclarecendo as 
medidas administrativas que serão tomadas para sanar os problemas 
apontados. 

 
8.1.6.1. No caso de ocorrerem cobranças/atribuições de valores aos 
usuários, cuja despesa não foi efetuada, e/ou não esteja devidamente 
comprovada através de documentos, o usuário deverá ser ressarcido 
pela CONTRATADA, que tomará as providências para a apuração do 
fato e correções dos problemas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
da notificação feita pelo servidor ou empregado público usuário. 
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8.1.7. realizar a entrega dos cartões aos servidores e empregados públicos 
ativos da CONTRATANTE, fornecendo as orientações necessárias para sua 
utilização. 

 
8.1.8. fornecer gratuitamente aos servidores e empregados públicos ativos da 
CONTRATANTE o primeiro cartão magnético/eletrônico. 

  
8.1.9. permitir aos usuários, mediante solicitação da CONTRATANTE, a 
mudança entre as modalidades de Cartão-Refeição e de Cartão-Alimentação, 
permitidas ao usuário somente após um lapso de 03 (três) meses na 
modalidade. 
 
8.1.10. fornecer todo o suporte necessário para a implantação e 
operacionalização do sistema proposto, inclusive com a disponibilização de 
equipamentos a esta FUNDAÇÃO. 

 
8.1.11. As entregas de cartões magnéticos/eletrônicos serão feitas no 
endereço estabelecido pela CONTRATANTE, no Município de Campinas, 
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas 
decorrentes do transporte até o local indicado. 

 
8.1.12. A CONTRATANTE poderá vistoriar os estabelecimentos credenciados pela 
CONTRATADA, a fim de verificar as condições, a qualidade e a capacidade de 
atendimento. 

 
8.1.13. A aplicação de qualquer mudança nos serviços contratados fica 
condicionada à aceitação pela CONTRATANTE, não implicando alterações na 
taxa de administração contratada. 

 
8.1.14. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal/fatura referente ao valor 
total mensal a ser creditado nos cartões magnéticos/eletrônicos de cada 
funcionário da CONTRATANTE já com a aplicação da taxa de administração 
oferecida pela CONTRATADA sobre o valor do repasse mensal. 
 
8.1.15. Na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá discriminar a 
quantidade de cartões que receberão os créditos, quantos são refeição e 
quantos são alimentação, seus respectivos valores, além dos demais 
elementos habituais fiscais e legais. 

 
8.1.16. Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, 
será feita a sua devolução ou solicitado carta de correção pela 
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CONTRATANTE, ficando sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado 
o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização. 

 
8.1.17. O serviço objeto deste contrato deverá ser realizado pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
recebimento da ordem de início dos serviços. 

 
8.1.18. A CONTRATANTE informará à CONTRATADA, com prazo mínimo de 
04 (quatro) dias de antecedência, os dados referentes aos créditos mensais a 
serem consignados nos respectivos cartões dos usuários. 

 
8.1.19. A CONTRATANTE repassará mensalmente à CONTRATADA o valor 
total correspondente aos créditos transferidos para os cartões dos usuários, 
mediante depósito direto em conta bancária, com base em relatório detalhado 
emitido pela CONTRATADA, endereçado à CONTRATANTE, contendo o 
valor da transferência efetuada para os usuários. 

 
8.1.20. O repasse de que trata o subitem 8.1.19 será feito pela 
CONTRATANTE até o 10° dia útil após o recebimento do relatório da 
CONTRATADA. 

 
8.1.21. A comprovação das redes e de estabelecimentos credenciados, prevista 
no subitem 7.5.2 do edital, deverá ser feita através de documento contendo as 
seguintes informações: razão social, nome fantasia, quando for o caso, 
natureza do serviço prestado, número de inscrição do CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, endereço e telefone, 
fac-simile e e-mail (se houver), devendo atender aos padrões estabelecidos 
pela Portaria n° 03, de 01/03/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego.    

 
8.1.21.1. A comprovação exigida no subitem anterior deverá ser feita na 
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura deste 
contrato, conforme subitem 7.5.2 do edital. 

 
8.1.22. manter, na vigência do contrato, o número mínimo de 
estabelecimentos credenciados, conforme segue: 

 
8.1.22.1. 100 (cem) estabelecimentos na modalidade de refeição; 

 
8.1.22.2. 50 (cinquenta) na modalidade alimentação (hipermercados, 
supermercados, mercados, mercearias, casas de carnes e outros do 
gênero); 
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8.1.22.3. 02 (duas) diferentes redes de hipermercados. 
 

8.1.23. comunicar mensalmente à CONTRATANTE, as supressões ou as 
adições de estabelecimentos credenciados, e exigir que os estabelecimentos 
mantenham, em locais de fácil visualização, a identificação de sua adesão ao 
sistema. 

 
NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
9.1.1. fornecer à CONTRATADA as ordens de serviço. 

 
9.1.2. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao 
fornecimento. 

 
9.1.3. efetuar os pagamentos/descontos devidos. 

 
9.1.4. informar com um mínimo de 04 (quatro) dias de antecedência, os dados 
referentes aos créditos mensais a serem consignados nos respectivos cartões 
dos usuários. 

 
9.1.5. repassar mensalmente à CONTRATADA o valor total correspondente 
aos créditos transferidos para os cartões dos usuários, mediante depósito 
direto em conta bancária, com base em relatório detalhado emitido pela 
CONTRATADA, endereçado à CONTRATANTE, comprovando o valor da 
transferência efetuada. 

 
9.1.6. repassar os créditos até o 10º dia após o recebimento do relatório da 
CONTRATADA. 

 
DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 
10.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou 
parcial do contrato, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, 
sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da 
Lei 8.666/93): 

 
10.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente.  
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10.1.2. multa, nas seguintes situações: 

  
10.1.2.1. 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 Administração, poderá 
ser promovida a rescisão unilateral do contrato. 

 
10.1.2.2. de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor 
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar os serviços ou 
realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento 
dos serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia 
corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser 
promovida a rescisão unilateral do contrato. 

  
10.1.2.3. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, 
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. 

 
10.1.3. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo 
de até 02 (dois) anos. 
  
10.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública.  

 
10.1.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a CONTRATADA 
poderá requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos resultantes e desde que cessados 
os motivos determinantes da punição. 

 
10.1.5. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas 
administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da 
CONTRATADA.  
 
10.1.6. As penalidades previstas nos subitens 10.1.1., 10.1.3. e 10.1.4. 
poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas nesta Cláusula. 
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10.1.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 
administrativa, não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que 
seu ato venha a acarretar à CONTRATANTE. 
 
10.1.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações 
que lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se 
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no 
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos 
do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 
11.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, a qual será 
processado nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 
 
11.2. 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. 

 
DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO 

 
12.1. No recebimento e na 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. 
 
12.2. Para o recebimento do objeto desta contratação serão observadas as 
condições previstas no Anexo I – Projeto Básico. 
 
12.3. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com as condições contratuais, o edital e os seus anexos. 

 
DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
13.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, na Lei Complementar n.º 123/06 e no Decreto Municipal n.º 16.187/08. 
 

DÉCIMA QUARTA - DA LICITAÇÃO 
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14.1. Para a execução do objeto do presente Contrato, foi realizada licitação na 
modalidade Concorrência n.º 001/2012, cujos atos encontram-se no Processo 
Administrativo n.º 11/10/35.577. 
 
DÉCIMA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 

AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

15.1. 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 em epígrafe. 

 
 

DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
16.1. É vedada a subcontratação dos serviços objeto deste Contrato. 

 
DÉCIMA SÉTIMA - DO PESSOAL 

 
17.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços 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. 

 
DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
18.1. A CONTRATANTE efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, 
solicitando à CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informações do seu 
andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e comunicar à 
CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam 
prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 

 
18.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado à CONTRATANTE o direito 
de verificar e de exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e 
condições. 

 
18.3. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador, não eximirá a 
CONTRATADA da total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela e 
boa técnica. 
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DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUALIFICAÇÃO 
 
19.1.  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 de qualificação exigidas na licitação. 
 

   19.2. Nos termos do artigo 7º do Decreto Municipal n.º 17.437, de 18 de novembro de 
2011, é vedada a celebração de contrato pela Administração Pública municipal indireta 
com pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, com 
vínculo de parentesco com agente político ou Vereador. 

 
VIGÉSIMA - DO FORO 

 
20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas - SP, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas 
deste contrato. 

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

 
Campinas,     de         2012. 
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ANEXO VII  
 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 11/10/35577 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e 
administração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões 
magnéticos/eletrônicos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos 
da Fundação Municipal Para Educação Comunitária – FUMEC.  
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  

CONTRATADA:  
MODALIDADE: Concorrência nº 01/2012  
CONTRATO 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 

 


