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CONVITE N° 02/2020 

 

(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° FUMEC.2020.00000027-91 

INTERESSADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

MEMORIAIS DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE FUMEC 

DESCENTRALIZADA SUDOESTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 

COMUNITÁRIA EM CAMPINAS/SP, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h do dia 01/10/2020, na Sede da FUMEC, 

na rua Antonio Cesarino, 985 – Centro - Campinas - SP. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 01/10/2020 às 10h 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/06, 

Decreto  nº. 16.187/08 e respectivas alterações. 

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, inscrita no CNPJ 

nº 57.500.902/0001-04, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

nomeado pela Exma. Sra. Presidente, através da Portaria nº 48/2020, e nomeado 

como subscritor do Edital pela Portaria nº 67/2018, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará a licitação acima indicada e receberá os envelopes “A” 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e “B” (PROPOSTA), na Rua Antonio Cesarino, 985 

– Centro, Campinas-SP. 

 

A Carta-Convite estará disponível a partir do dia 22/09/2020, no portal 

eletrônico www.fumec.sp.gov.br/licitacoes. 

 

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 estarão disponíveis no portal eletrônico 
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www.fumec.sp.gov.br/licitacoes. 

 

 

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

1.1. Integram a presente carta-convite, como partes indissociáveis, os seguintes 

anexos: 

 

Anexo I – Especificações Técnicas 

Anexo II - Minuta de Carta-Contrato 

Anexo III – Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte 

  Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita Técnica/ Declaração de                                   

Responsabilidade 

Anexo V - Modelo de Declaração de Composição da Equipe Técnica  

Anexo VI – Modelo de Proposta 

Anexo VII – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo VIII - Modelo de Termo de Ciência e Notificação 

 

2. OBJETO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA, LOCAL DE 

EXECUÇÃO, VALOR TOTAL ESTIMADO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

ORIGEM DOS RECURSOS 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução 

do objeto especificado no preâmbulo desta carta-convite. 

 

2.2. As condições de execução são as descritas no Anexo I – Especificações 

Técnicas e Anexo II – Minuta de Carta-Contrato. 

 

2.3. O prazo de vigência do contrato está especificado no item 12.1 do Anexo I – 

Especificações Técnicas. 

 

2.3.1. A Contratada, após notificada pela FUMEC da emissão da Ordem de Início dos 

Serviços, deverá acusar o seu recebimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas sanções previstas no Anexo II 

– Minuta de Carta-Contrato. 

  

http://www.fumec.sp.gov.br/licitacoes
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2.4. Após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a Contratada deverá 

iniciá-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 

 

2.5. O local de execução dos serviços objeto da presente licitação, está indicado no 

item 3 do Anexo I – Especificações Técnicas. 

 

2.6. O valor total estimado referente à execução dos serviços, objeto da presente 

licitação, é de R$ 66.500,95 (sessenta e seis mil, quinhentos reais e 

noventa e cinco centavos). 

 

2.7. A Dotação Orçamentária e a Origem dos Recursos será a abaixo: 

 

60404.12.366.1020.1135.449051 FR 01.220000 

 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do presente processo licitatório as Microempresas (MEs) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPPs) regularmente cadastradas no Setor de 
Cadastro da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campinas 
em uma das seguintes categorias: 01.20.0006.000000 – Sondagens e estudos 
técnicos; 01.20.0019.000000  Projetos civis; 01.20.0020.000000 Projetos 
elétricos; 01.20.0021.000000 Projetos hidráulicos; 01.20.0022.000000 
Projetos de arquitetura e urbanismo; 01.20.0026.00  Projeto execução sistema 
de proteção contra descargas atmosféricas; 01.20.0040.000000 – 
Levantamento planialtimétrico, como também as não cadastradas, desde que 
convidadas para o certame. 

 

 

3.1.1. As MEs e EPPs não cadastradas e não convidadas que tiverem interesse 

em participar deverão solicitar seu CADASTRO junto ao Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Campinas (Secretaria Municipal de 

Administração, situada na Avenida Anchieta n.º 200, Palácio dos Jequitibás, 6º 

andar, em Campinas – SP), com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis 

da data limite para apresentação das propostas. 

 

3.1.2. As empresas cadastradas e não convidadas que tiverem interesse em 

participar deverão, além de estarem devidamente cadastradas no Cadastro 

de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Campinas, apresentar 
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manifestação de interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da 

data limite para apresentação das propostas. A manifestação poderá ser feita 

através do endereço eletrônico fumec.licitacoes@campinas.sp.gov.br. 

 

3.1.3. Maiores informações sobre o Cadastro de Fornecedores poderão ser obtidas 

através portal eletrônico 

http://www.campinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php ou telefones (19) 

2116-0140, 2116-0141 ou 2116-0244. 

 

3.2. É vedada a participação neste certame de: 

 

3.2.1. Empresas em consórcios; 

 

3.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

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

Municipal, sob pena de incidir no crime previsto no parágrafo único do art. 97 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações; 

 

3.2.3. Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar 

com o Município de Campinas; 

 

3.2.4. Empresas com falência decretada ou concordatárias. 

 

3.2.5. Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de 

Campinas; 

 

3.2.6. Cooperativa de mão de obra, em atendimento ao Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta nº 438/2003, datado de 24 de setembro de 2003, 

firmado pelo Município de Campinas e pelo Ministério Público do Trabalho, 

Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região nos Autos da Peça de 

Informação nº 15.493/2003-13, em que ficou estabelecido o que se segue: 

 

3.2.7. “O Município de Campinas abster-se-á de contratar trabalhadores por meio de 

cooperativas de mão de obra para prestação de serviços ligados às suas 

atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar 

execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador ou em 

relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao 

mailto:fumec.licitacoes@campinas.sp.gov.br
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desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados.” 

 

3.2.8.  nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de 

parentesco com agente político ou Vereador; 

 

3.2.8.1. 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 e os Secretários municipais. 

 

3.2.9. Empresas que não se enquadrem como ME ou EPP, na forma da Lei 

Complementar n°123/06 e suas alterações. 

 

 

3.3. É vedada a participação direta ou indireta: 

 

3.3.1. Da pessoa física ou jurídica que elaborar ou que participar de consórcio 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo correspondente; 

 

3.3.2. Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja 

administrador, sócio com mais de 5% (cinco por cento) do capital votante,  

controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou 

  

3.3.3. Do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão da FUMEC, 

inclusive dos membros da comissão de licitação. 

 

3.3.4. É permitida a participação das pessoas físicas ou jurídicas de que tratam os 

itens 3.3.1 e 3.3.2 na licitação ou na execução do contrato, como consultor ou 

técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da FUMEC. 

 

3.4. Para fins do disposto no subitem 3.3, considera-se participação indireta a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e 

a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se 

os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

3.5. As empresas participantes desde já admitem que conhecem e concordam com 
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todas as normas contidas na presente Carta-Convite e em seus anexos. 

 

3.6. Caso não queira participar do certame, solicita-se que a empresa comunique 

tal fato por escrito ou correio eletrônico, sob pena de, não o fazendo, 

caracterizar o desinteresse em participar deste certame. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

4.1. Deverão ser entregues dois envelopes, contendo, separadamente, os 

documentos de habilitação e a proposta da licitante, obrigatoriamente na Área 

Administrativa Financeira da FUMEC, localizada na rua Antonio Cesarino, 985 

– Centro – Campinas/SP até às 10h do dia 01/10/2020. 

 

4.1.1. O Envelope “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter, na parte 

externa, as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC 

CONVITE Nº 02/2020 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 01/10/2020 às 10h  

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

 

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

indicações: 

 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC  

CONVITE Nº 02/2020 

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO: 

 

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

inabilitação ou desclassificação da licitante que poderá inserir as informações 

faltantes. 

 

4.3. Caso eventualmente ocorra a abertura de um envelope antes de outro, por 
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falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 

lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os 

presentes. 

 

 

5. CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

 

5.1. ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de 

habilitação de que trata o item 6. 

 

5.2. ENVELOPE “B” – PROPOSTA deverá conter a Proposta da licitante, de 

acordo com o disposto no item 7. 

 

 

6. ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO 

 

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

documentos elencados no item 6 desta carta-convite e cumprir os requisitos 

nele especificados. 

 

6.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por 

publicação em  órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, 

sujeitos à consulta e aceitação condicionada à verificação de veracidade via 

internet. 

 

6.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 

numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a 

análise. 

  

6.4. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista e 

certidão negativa de falência e concordata, ou recuperação 

judicial/extrajudicial, se outro prazo não constar de ato normativo ou do 

próprio documento, será considerado o período de 06 (seis) meses entre a 

data de sua expedição e a data limite para entrega dos envelopes, exceto em 

relação ao subitem 6.10.1. 
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6.5. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 

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

 

6.6. É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 

estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com 

o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho 

(CNDT). 

 

6.7. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), participando do 

certame nesta condição, deverão apresentar toda documentação de 

habilitação exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que 

tenha alguma restrição.  

 
 
6.7.1. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da 
FUMEC, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após da data de publicação 
da Homologação, para regularização dos documentos. 

 

  
6.7.2. A não regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
subitem 15.1 desta carta-convite, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação.  

 

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

Positiva com efeitos de Negativa. 

 

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

existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que 

tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por 

moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 

6.9. Regularidade Jurídica: 
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A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social 

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

 

6.9.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial. 

 

6.9.2. Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente 

registrados. 

 

6.9.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato 

constitutivo e alterações subsequentes deverão vir acompanhados de 

documentos de eleição de seus administradores, em exercício. 

 

6.9.4. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo e 

alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 

6.9.5. 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.  

 

6.9.6. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão 

apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios: 

 

6.9.6.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial. 

 

6.9.6.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem 

em outra área que não a comercial. 

 

6.9.6.3. A licitante que estiver com o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do 

Município de Campinas dentro de sua validade e na condição de 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada 

de apresentar um dos documentos previstos nos subitens 6.9.6.1 e 6.9.6.2, 

devendo, contudo, apresentar a declaração constante do Anexo III da 

presente Carta-Convite. 
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6.9.6.4. 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. 

 

6.10. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

6.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 

 

6.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e para com a 

Seguridade Social – INSS, que deverá ser comprovada através da apresentação 

da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da 

União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ou através de 

sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de 

veracidade via internet. 

 

6.10.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido 

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

aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet. 

 

6.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, que deverá ser 

comprovada pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal 

(correspondente a Tributos Mobiliários) expedida pelo Município em que o 

estabelecimento estiver situado. 

 

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

Trabalho, comprovada pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas emitida por aquele Órgão, através de sistema eletrônico, ficando 

sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via internet. 

 

6.11. Qualificação Técnica 

 

A documentação relativa à qualificação técnica consistir-se-á em: 
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 Qualificação técnico-operacional 

 

6.11.1. Certidão de Registro da Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU, em vigência. 

 

6.11.2. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, em nome da LICITANTE, que comprovem quantitativos razoáveis, 

assim considerados 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta por cento) da 

execução pretendida (Súmula 24 do TCE).  

 

6.11.2.1. Deverá comprovar elaboração de projeto(s) de reforma e/ou 

ampliação. 

 

6.11.2.2. Serão consideradas, para efeito de cálculo dos quantitativos exigidos nesse 

subitem, as áreas de projeto, que também deverão estar discriminadas 

no(s) atestado(s).  

 

6.11.2.3. Admitir-se-á a somatória dos quantitativos de atestados, desde que 

comprovada que a prestação de serviços tenha sido executada 

concomitantemente.  

 

6.11.3. Apresentação do Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de 

Responsabilidade, conforme modelo anexo IV ao edital, devidamente 

preenchido e assinado. 

 

 

Qualificação técnico-profissional 

 

6.12. Certidão de Registro Profissional do responsável técnico da licitante no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, em vigência.  

 

6.13. No mínimo 01(uma) Certidão de Acervo Técnico – CAT de profissional, 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, registrada no CREA ou CAU, que comprove a execução, 

elaboração, supervisão ou coordenação de projeto(s) de reforma e/ou 
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ampliação. 

 

6.14. O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem anterior, deverá 

pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 

 

6.14.1. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da 

cópia autenticada do registro na carteira de trabalho ou cópia autenticada da 

ficha de registro de empregados;  

 

6.14.2. Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da juntada 

de cópia autenticada do contrato social e suas modificações, em vigor, ou da 

última Ata de eleição da diretoria, devidamente registrada no órgão 

competente; 

 

6.14.3. Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada de 

cópia autenticada do respectivo contrato.  

 

6.15. Durante a execução do contrato, admitir-se-á a substituição do responsável 

técnico por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovado pela CONTRATANTE.  

 

6.16. Declaração de que o(s) profissional(is), Engenheiro Civil ou Arquiteto, 

detentor(es) da(s) CAT(s) apresentada(s) integrará(ão) a equipe técnica 

responsável pelos serviços, conforme modelo anexo V ao edital. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

 

6.17. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou 
extrajudicial expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa 
jurídica  

 

7. ENVELOPE “B” – PROPOSTA 

 

7.1. A proposta deverá conter o disposto no modelo do Anexo VI – Modelo 

de Proposta, em 01 (uma) via datilografada/digitada, datada, rubricada e 

assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, apresentando o 

seguinte: 
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7.1.1. Descrição sucinta do objeto. 

 

7.1.2. Preço Global dos Serviços, fixo e irreajustável, expresso em números e 

por extenso, em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas 

decimais (sendo desprezadas as demais), descrevendo o valor unitário 

para a elaboração do Projeto Básico e dos Projetos Executivos. 

 

7.1.3. O preço global apresentado pela licitante, como também o preço total de 

cada uma das etapas previstas no seu cronograma financeiro, deverão ser 

iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas, 

estabelecidos pela FUMEC. 

 

7.1.4. Declaração da licitante de que, por ser de seu conhecimento, se submete 

a todas as cláusulas e condições da Carta Convite, em especial as 

constantes do Anexo I – Especificações Técnicas, bem como, às condições 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais normas 

complementares e das condições constantes da Carta Convite supra.  

 

7.2. Dados bancários, contendo o número do Banco, número da Agência, 

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

 

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

operacionais da atividade, inclusive a desoneração da folha de pagamento 

estabelecida pela Lei nº 12.546/11, caso se aplique, os tributos eventualmente 

devidos e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas 

extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, bem como as 

demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais 

provas para controle tecnológico, seguros em geral, de modo a constituir a 

única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação, sem 

que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à FUMEC. 

 

7.4. No caso de a proposta apresentar erro na multiplicação do quantitativo 

pelo preço unitário apresentado, prevalecerá o preço unitário, e o cálculo será 

refeito pelo órgão técnico, para fins de julgamento. 

 

7.5. Declaração informando qual dos códigos de Classificação Nacional de 
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Atividade Econômica – CNAE, dentre aqueles relacionados no documento 

apresentado para cumprimento do subitem 6.10.1 da carta-convite, representa 

a atividade de maior receita da empresa. 

 

7.6. A FUMEC reserva-se o direito de realizar diligências para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento. 

 

7.7. A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante: 

 

7.7.1. Do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data limite para apresentação dos envelopes. Decorrido esse 

prazo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

7.7.2. Do prazo de pagamento das Notas Fiscais indicado no item 13 do Anexo 

I – Especificações Técnicas 

 

7.7.3. Do prazo de execução dos serviços constante nos itens 10 e 11 do Anexo 

I – Especificações Técnicas 

 

7.7.4. Das demais condições previstas na Carta Convite e seus anexos. 

 

 

7.8. A Comissão recomenda às proponentes que façam constar de sua 

proposta, nome e qualificação da pessoa com poderes para firmar Contrato 

com a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, indicando 

nome completo, profissão, endereço, RG e CPF. 

 

8. PROCESSAMENTO 

 

8.1. Esta licitação será processada e julgada, pela Comissão Permanente de 

Licitações, nomeada pela Presidente da FUMEC através da Portaria 48/2020, 

utilizando como subsídios, se necessários, pareceres técnicos referentes à 

análise da habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-

financeira, regularidade fiscal e trabalhista e ao conteúdo da proposta 

comercial. 
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9. DA REPRESENTAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA 

 

9.1. As empresas licitantes poderão se fazer representar nas sessões públicas 

por um Diretor, por um de seus Sócios ou Administradores, por um Procurador 

ou por um Representante, mediante a apresentação dos seguintes documentos 

em original ou cópia autenticada: 

 

9.1.1. Diretor, Sócio ou Administrador - Ato Constitutivo da pessoa jurídica. 

 

9.1.2. Procurador – procuração. 

 

        9.1.3.Representante - carta de credenciamento conforme modelo do Anexo VII. 

  

9.1.3.1 A Procuração ou a Carta de Credenciamento deverão estar 

acompanhados de cópia autenticada do respectivo ato constitutivo 

da licitante, para comprovação dos poderes do signatário do 

documento, sob pena de não ser efetivado seu credenciamento. 

 

9.2. A irregularidade na Carta de Credenciamento, ou a sua não 

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

representante de se manifestar e de responder pela licitante durante a sessão 

pública. 

 

9.3. Caso o representante credenciado pelas licitantes seja diferente em cada 

sessão pública, será necessária a apresentação de carta de credenciamento 

para cada sessão. 

 

 

10. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Em local, data, e horário designado 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 
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rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão. Todos os atos praticados 

na Sessão serão lançados em ata. 

 

10.2. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

 

10.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação. 

 

10.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido. 

 

10.2.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por 

protocolos de requerimento de certidão. 

 

10.2.4. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista 

de estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a 

Fazenda Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(FGTS), para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e para com 

a Justiça do Trabalho, quando houver recolhimento centralizado desses 

tributos. 

 

10.2.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

10.2.6. O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do 

prazo estabelecido. 

 

10.3. O julgamento quanto à habilitação, bem como a data e horário para 

abertura do Envelope “B” – Proposta, serão publicados no Diário Oficial do 

Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/licitacoes. 

 

10.3.1. 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. 
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10.4. Se todas as licitantes forem inabilitadas a FUMEC poderá, a seu critério, 

declarar fracassada a licitação ou conceder as licitantes o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentar nova documentação, escoimadas das causas da 

inabilitação, conforme estabelece o § 3º, do Artigo 48 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

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 desta carta-

convite poderão ser retirados pelos interessados após a abertura dos envelopes 

proposta. Se os envelopes não forem retirados nos 15 (quinze) dias 

subsequentes, a Comissão os inutilizará, independentemente de qualquer aviso 

ou notificação. 

 

 

11. ABERTURA E 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. 

 

11.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço 
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Global, fixo e irreajustável, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato 

convocatório. 

 

11.5. Serão desclassificadas as propostas que descumprirem as exigências da 

carta-convite, especialmente as que: 

 

11.5.1. Estiverem em desacordo com as exigências contidas no subitem 7 

da carta- convite. 

 

11.5.2. Forem omissas ou vagas, bem como apresentarem irregularidade 

ou defeito capaz de dificultar o julgamento. 

 

11.5.3. Contiverem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos 

quando comparados com os praticados no mercado e pesquisados pela 

FUMEC. 

 

11.5.3.1. Consideram-se excessivos os preços globais superiores ao valor 

global constante no item 2.6 desta Carta Convite. 

 

11.5.3.2. Consideram-se potencialmente inexequíveis os preços globais que 

sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores e que não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando 

exigido pela Fundação: 

 

11.5.3.2.1. média aritmética dos valores globais das propostas 

superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor global orçado 

pela FUMEC; ou 

 

11.5.3.2.2. valor global orçado pela FUMEC, indicado no item 2.6 desta 

Carta Convite. 

 

11.5.3.3. O critério de inexequibilidade será aplicado apenas em relação ao 

preço global proposto. 

 

11.5.4. Apresentarem condições ou contiverem ressalvas em relação às 

condições estabelecidas nesta carta-convite. 
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11.5.5. A licitante não responda às diligências, quando solicitadas, dentro 

do prazo estabelecido. 

 

11.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 

carta-convite, nem preços referenciados a outras propostas apresentadas. 

 

11.7. Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido 

o disposto nos incisos II a IV, parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 

8.666/93 e o inciso IX, do Artigo 170 da Constituição Federal do Brasil, o 

desempate será feito por meio de sorteio, em ato público, para o qual serão 

convocados todos os participantes, em data e horário previamente fixados. 

 

11.8. O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial 

do Município de Campinas e no endereço eletrônico 

www.fumec.sp.gov.br/licitacoes. 

 

11.8.1. Havendo a presença de todos os representantes legais das 

empresas licitantes, a Comissão poderá, a seu critério, proceder ao 

julgamento da “Proposta” no ato da abertura dos Envelopes “B”. Se todos 

os representantes concordarem com o resultado e desistirem 

expressamente da interposição de recurso, quanto ao julgamento 

proferido, a Comissão procederá encaminhar o processo à Sra. Presidente 

da Fundação para a homologação da licitação e adjudicação do seu objeto 

à licitante vencedora. 

 

11.9. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a FUMEC poderá, a seu 

critério, declarar fracassada a licitação ou conceder as licitantes o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentar nova proposta de preços, escoimadas das 

causas da desclassificação, conforme estabelece o § 3º, do Artigo 48, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

11.10. A homologação da licitação e adjudicação do seu objeto à licitante 

vencedora ocorrerão por ato da Sra. Presidente da Fundação, publicado no 

Diário Oficial Município de Campinas e no endereço 

www.fumec.sp.gov.br/licitacoes. 

 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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12.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos  mediante 

petição fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada do 

ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da 

respectiva procuração), dirigida à Sra. Presidente da FUMEC e observando-se, 

para esse efeito, o rito e as disposições estabelecidas no capítulo V da Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

12.1.1. A entrega da petição poderá ser realizada pessoalmente no setor 

de Gestão de Licitações de Contratos, sob o recebimento por membros da 

Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Antonio Cesarino, 

985 – Centro – Campinas/SP, no horário das 09hrs às 17hrs ou de forma 

eletrônica, através do endereço 

fumec.licitacoes@educa.campinas.sp.gov.br. 

 

12.2. Dos atos da Comissão cabem recursos, no prazo de 02 (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 da Proposta Comercial. 

 

12.3. Interposto o recurso contra Ato da Comissão, as demais licitantes serão 

comunicadas, através de publicação no Diário Oficial do Município de 

Campinas, e poderão impugná-lo no prazo de 02 (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 e 

disponibilizado no endereço eletrônico www.fumec.sp.gov.br. 

 

12.5. Os recursos previstos no subitem 12.2 terão efeito suspensivo. 

 

12.6. Cabe representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão relacionada com o objeto da licitação que não caiba recurso 

hierárquico. 
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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 

e FUMEC. 

 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1. Homologada a licitação, a contratação será formalizada por meio da 

lavratura de Carta-Contrato, cuja minuta constitui o Anexo II.  

 

13.2. Convocada, terá a adjudicatária que, dentro do prazo estabelecido na 

notificação, comparecer na FUMEC para assinar a Carta-Contrato, sob pena de 

decair do direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se as penalidades 

previstas no item 15 do presente instrumento.  

 

13.3. O prazo de assinatura da Carta-Contrato poderá ser prorrogado uma vez, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela FUMEC.  

 

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

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

parentesco com agente político ou Vereador de Campinas, nos termos do 

disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 17.437/11. Considera-se agente 

político o Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor 

Presidente de entidades da Administração indireta, os Secretários municipais, 

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

 

 

13.5. No ato da assinatura da Carta-Contrato, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 

13.5.1. Procuração ou Ato Constitutivo; 
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13.5.2. Cédula de Identificação; 

 

13.5.3. Comprovante de recolhimento da garantia de adimplemento 

contratual, nos termos do item 14 desta carta-convite; e 

 

13.5.4. Relação de números de telefones e demais meios de contato com 

o representante da Contratada, para agilidade no atendimento. 

 

13.5.5. Termo de Ciência e de Notificação conforme modelo do Anexo 

VIII. 

 

13.5.6. Na hipótese de adjudicatária em recuperação judicial ou 

extrajudicial deverá comprovar adicionalmente: 

 

. para o caso de empresas em recuperação judicial: cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o 
nome do profissional responsável pela condução do processo, e ainda, 
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, 
de que a adjudicatária está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 
. para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial. 

 

13.6. Quando a convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou não assinar a Carta-Contrato, é facultado à 

FUMEC: 

 

13.6.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis, observado o disposto no item 15.1 da presente carta-convite; ou 

 

13.6.2. Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a celebração do contrato nas condições ofertadas pela licitante 

vencedora. 

 

 

14. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
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14.1. A 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. 

 

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

prestada em uma das seguintes modalidades: 

 

14.2.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida 

pública na forma da Lei 8666/93 

 

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

Contrato. 

 

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

Contrato. 

 

14.3.  Se a garantia for realizada em caução em dinheiro, a mesma deverá 
depositar o valor correspondente na conta da FUMEC no Banco do Brasil, 
Ag. 4203-X , C/C 24.502-X e o comprovante de depósito encaminhado por 
e-mail para fumec.tesouraria@campinas.sp.gov.br  e 
fumec.gestaodecontratos@campinas.sp.gov.br,  com o número do processo, 
edital e contrato a que o valor se refere. 
 

14.4. Se a garantia prestada pela CONTRATADA for nas modalidades previstas 

Seguro garantia e Fiança bancária, esta deverá ter sua validade estendida por 

30 (trinta) dias após a data prevista para o encerramento do contrato. 

 

14.5. Em caso de prorrogação contratual, deverá ser mantida a garantia de 

5% sobre o montante do respectivo período prorrogado, desconsiderando-se 

o período anteriormente cumprido. 

 

14.6. Caso ocorra a alteração do valor da garantia, este deverá ser 

integralmente reposto de modo a preservar o montante estabelecido de 5% 

sobre o valor total do contrato. 

 

14.7. Após 30 (trinta) dias do término do contrato, a CONTRATADA poderá 
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requerer a liberação da garantia.  

 

14.8. A garantia será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias desde que 

cumpridas todas as obrigações assumidas, a contar do requerimento do 

interessado ao Setor de Gestão de Contratos da FUMEC.  

 

14.9. O requerimento poderá ser encaminhado de forma física ou eletrônica, 

em documento timbrado da Contratada, contendo as informações do contrato, 

conta bancária em nome da Contratada e assinatura do representante legal ou 

de seu procurador, para o Setor de Gestão de Contratos da FUMEC. 

 

14.10. A liberação será autorizada pelo Gestor Administrativo e Financeiro da 

FUMEC com a ciência do Diretor Executivo e do Presidente da Fundação 

 

14.11. Os valores caucionados em dinheiro no Tesouro da FUMEC serão 

atualizados monetariamente, conforme índice de reajuste aplicado no presente 

contrato.  

 

 

15. PENALIDADES 

 

15.1.  Será desclassificada ou inabilitada, conforme o caso, e ficará impedida 

de licitar e contratar com o FUMEC, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 

prejuízo da cobrança pela Fundação, por via administrativa ou judicial, de multa 

de até 30% (trinta por cento) do valor total de sua proposta, de acordo com a 

gravidade da infração, a licitante que: 

 

15.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o contrato; 

 

15.1.2. Desistir da proposta dentro do prazo de sua validade, salvo se em 

decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 

 

15.1.3. Não regularizar a documentação de regularidade fiscal no prazo 

previsto, em caso de ‘ME e EPP”. 

 

15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para a celebração do 
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contrato. 

 

15.2. Será inabilitada ou desclassificada e aplicada a declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, à licitante 

que: 

 

15.2.1. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do 

contrato; ou 

 

15.2.2. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

 

15.2.3. Apresentar documento falso. 

 

15.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se 

a empresa ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes e desde que cessados 

os motivos determinantes da punição. 

 

15.4. As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas juntamente 

com as penalidades estabelecidas no Anexo II - Minuta de Carta-Contrato, 

garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 

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

úteis para as demais penalidades. 

 

 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

16.1. No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, 

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

nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

16.2. Para o recebimento, objeto desta contratação, serão observadas as 

condições previstas no Anexo II – Minuta de Carta-Contrato. 

 

17. SUBCONTRATAÇÃO 
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17.1. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, no limite de até 

30%  (trinta por cento) do valor dos serviços, exceto a elaboração dos projetos 

básicos e executivos de arquitetura, mediante prévia aprovação da 

Contratante, devendo a subcontratada atender às mesmas exigências de 

qualificação técnica exigidas da Contratada referente à parcela do objeto que 

lhe é repassada, sendo a Contratada a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços. 

 

18. PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS 

 

18.1. A FUMEC  procederá ao pagamento na forma e condições estabelecidas 

no item 13 do Anexo I – Especificações Técnicas -  

 

18.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. No caso de entrega dos envelopes através de empresa especializada ou 

Correios, o envelope habilitação e envelope proposta deverá ser 

acondicionado em outro envelope e ser entregue na Área Administrativa e 

Financeira da FUMEC, nos termos do item 04.  

 
19.1.1. Serão aceitos envelopes “proposta” e “habilitação” enviados por 
via postal desde que recebidos pelo Setor de Compras e Licitações antes 
do início da Sessão de Abertura dos Envelopes. 
 
          19.1.1.1. O encaminhamento de envelopes por via postal é de total 
responsabilidade da Licitante, não cabendo à FUNDAÇÃO qualquer 
responsabilidade por eventual atraso ou fato que possa acarretar a não entrega 
dos envelopes (greve dos correios, endereçamento incorreto, envio fora do prazo, 
etc). 

 

19.2. A participação da licitante neste certame implica a aceitação de todos os 

termos deste carta-convite. 

 

19.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e veracidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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19.4. 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. 

  

19.5. A Comissão de Licitações poderá, sob o amparo do que estabelece o § 

3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou 

fatura comprobatória dos projetos indicados em atestados de qualificação 

técnica por ela apresentados. A  falta de comprovação sujeita o responsável às 

penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

19.6. Fica assegurado à FUMEC, por intermédio da autoridade competente, o 

direito de anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável ou 

revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade. 

 

19.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

19.8. No interesse da FUMEC, sem que caiba aos participantes qualquer 

reclamação ou indenização, esta licitação poderá ter a sua abertura adiada ou 

a carta- convite alterado. 

 

19.8.1. As eventuais modificações na carta-convite serão divulgadas nos 

mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a 

alteração não comprometer a formulação das propostas. 

 

19.9. A contagem dos prazos estabelecidos nesta carta-convite e em seus 

anexos obedecerá ao que se segue: 

 

19.9.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, ou seja, o início da 

contagem de prazos será o primeiro dia útil subsequente ao da publicação 

do instrumento de convocação ou da notificação do interessado. 

 

19.9.2. Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação 

como realizada no primeiro dia útil subsequente. 
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19.9.3. Os prazos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Campinas e FUMEC. 

 

19.10. Informações e esclarecimentos adicionais sobre a presente carta-convite 

poderão ser obtidos na Gestão de Compras e Licitações, no endereço 

mencionado no preâmbulo da presente carta-convite, em dias úteis, das 9h às 

12h e das 13h às 16h30min, pelos telefones (19) 3519-4334 ou 3519-4335. 

 

19.11. A Comissão Permanente de Licitações dirimirá eventuais dúvidas relativas 

a esta carta-convite, desde que apresentadas por escrito, através do Serviço 

de Protocolo Geral, ou através do endereço eletrônico 

fumec.licitacoes@campinas.sp.gov.br, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 

estabelecida para a entrega dos envelopes. 

 

19.12. Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos através dos 

contatos indicados no item 17.1 do Anexo I – Especificações Técnicas. 

 

19.13. Aplica-se a esta licitação e aos casos omissos o disposto na Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

 

19.14. Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, São Paulo, para dirimir as 

questões oriundas da presente licitação. 

 

Campinas, 17 de setembro de 2020 

 

 

JULIO K. YOSHINO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

FUMEC 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, MEMORIAIS 

DESCRITIVOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA UNIDADE FUMEC DESCENTRALIZADA SUDOESTE DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM CAMPINAS/SP, 

CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Atendimento ao Plano de Ações 2020, visando, principalmente, a instalação de sistema 

de climatização em todos os edifícios próprios da Fundação. Para tanto, será necessária a 

revisão geral das instalações elétricas, pois, além dos diversos relatos de surtos e avarias em 

equipamentos, o sistema de climatização a ser instalado exigirá uma reestruturação nas 

instalações para atendimento da nova demanda elétrica. 

2.2. Com a criação de novas salas para atendimento da demanda regional de alunos, alguns 

ambientes que antes eram utilizados pelo setor administrativo da unidade, foram adaptados 

para atividades letivas, comprometendo a organização, circulação e conforto nas áreas 

administrativas. 

3. LOCAL DOS SERVIÇOS 

3.1. Os projetos contratados se referem ao edifício FUMEC DESCENTRALIZADA 

SUDOESTE, localizado na Rua Izaura Aparecida Contarelli, altura do n°40 – 

DIC IV (Conj. Hab. Lech Walesa) – Campinas/SP. 

3.2. Trata-se de imóvel térreo construído em estrutura convencional de concreto 

armado com área construída de 425m² em terreno de 1050m². 
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4. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

4.1. O projeto contemplará uma área construída, a ser reformada e ampliada, de 

aproximadamente 425m². 

4.2. O prédio não possui projeto as built, apenas o projeto executivo elaborado à 

época da construção (2008). A FUMEC fornecerá, sob comodato, o conjunto de 

pranchas do projeto existente, original impresso para referência. 

4.3. Os principais objetivos da obra serão: - revisão geral das instalações elétricas e 

adequação para a nova demanda; - instalação de sistema de climatização em todos os 

ambientes; - ampliação da área administrativa; - reforma geral após inspeção local 

(pequenas demandas e correções). 

4.3.1. A Contratada deverá, através de profissional capacitado, inspecionar, in loco, 

as instalações elétricas existentes, avaliando todas as divergências com o projeto 
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existente e as possíveis necessidades de correção ou atualização dos equipamentos e 

dispositivos elétricos, tais como cabos, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros, 

padrão de entrada e poste. Deverá, também, calcular a atual demanda da instalação 

(antes do HVAC). 

4.3.1.1. O projeto de instalações elétricas deverá considerar, também, as 

instalações de cabeamento estruturado, alarme, telefonia, CFTV e SPDA. 

4.3.2. A Contratada deverá, através de profissional capacitado, elaborar projeto de 

climatização para todos os ambientes do prédio. Após o levantamento da demanda, a 

Contratada deverá definir, junto à FUMEC, o melhor tipo de sistema a ser instalado no 

local, considerando a economicidade, praticidade de instalação e manutenção e 

eficiência térmica e energética. 

4.3.3. Para a área a ser ampliada (estimativa inicial de 15m²), a Contratada deverá 

realizar o levantamento planialtimétrico das áreas necessárias, sondagem, projeto 

estrutural, projeto arquitetônico e complementares. 

4.3.3.1. A solução de construção (estrutura convencional, mista, metálica, 

etc) deverá ser discutida junto à FUMEC, levando-se em conta o tempo e o 

tipo da construção existente, dirimindo possíveis problemas futuros, como 

recalques, infiltrações, trincas e rachaduras. 

4.3.4. Além do atendimento ao programa de necessidades, após avaliação in loco e 

reuniões com os servidores e funcionários da unidade, deverão ser identificadas todas 

as demandas de reformas e reparos no local. 

4.4. Caso a contratada identifique a necessidade de adaptação, inclusão, remoção 

ou qualquer outro tipo de alteração no programa de necessidades, deverá comunicar 

à contratante para sua aprovação. 

4.5. A contratante se reserva o direito de alterar, durante a execução dos serviços, 

o programa de necessidades, comunicando à contratada as adequações solicitadas. 
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5. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

5.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (Ampliação) 

Além das exigências contidas nas normas e legislação, devem ser observados os seguintes 

aspectos: 

5.1.1. Levantamento cadastral das edificações existentes no terreno representadas 

em planta baixa, planta de cobertura, elevações, cortes, layout de todos os pontos 

elétricos/eletrônicos e elementos afins desse tipo de instalação e layout de todos os 

pontos de água fria/esgoto e elementos afins desse tipo de instalação; 

5.1.2. Levantamento de todos os elementos construídos ou instalados na área: ruas 

com tipo de pavimentação, guias sarjetas, muros, cercas e outras divisas, muros de 

arrimo, degraus, escadas e outros desníveis, calçadas, formações rochosas, elementos 

da rede de energia elétrica (postes, caixas, transformadores, etc), elementos da rede de 

abastecimentos de água, elementos de rede de drenagem, incluindo sarjetas, bocas de 

lobo e de leão, elementos de outras redes de infraestrutura, elementos de todas as redes 

existentes de infraestrutura, mobiliário urbano e equipamentos, hidrografia, 

posicionamento de árvores isoladas em área urbanizada. 

5.1.3. Plano cotado e curvas de nível de metro em metro. 

5.1.4. Legenda das convenções utilizadas. 

5.1.5. Os desenhos deverão conter todos os pontos do levantamento de campo em 

layer especifico para isso, cada ponto deverá conter as informações de identificação, 

descrição e cota. 

5.1.6. Devem ser utilizados meios eletrônicos para execução do levantamento. 

Pede-se a utilização de estações totais para a otimização dos trabalhos, por 

possibilitarem grande armazenamento de dados, bem como eliminar os erros de 

anotação. 
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5.1.7. Os equipamentos deverão ser calibrados antes do início dos serviços. 

5.1.8. Os vértices das poligonais do apoio topográfico e as referências de nível 

devem estar locados nas plantas, as quais devem apresentar suas altitudes assinaladas 

até o milímetro. 

5.1.9. A CONTRATADA deverá estabelecer um rigoroso controle de qualidade 

para verificação da consistência dos arquivos digitais. 

5.1.10. Deverão ser entregues, junto ao projeto executivo: 

5.1.10.1. Pranchas, quantas forem necessárias, contendo os dados 

cartográficos, informações georreferenciais do terreno e a representação 

gráfica do levantamento cadastral dos edifícios existentes; 

5.1.10.2. Memorial de cálculo de áreas, perímetro e dados cartográficos; 

5.1.10.3. Memorial descritivo dos imóveis existentes, suficientemente 

detalhado para a devida interpretação e execução dos projetos 

subsequentes; 

5.1.10.4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), recolhida junto ao 

CREA, do técnico responsável pela execução dos serviços. 

5.1.11. Todos os documentos deverão ser entregues em 03 (três) vias impressas em 

tamanho e escala apropriados, seguindo normativas técnicas, e 01 (uma) via digital em 

mídia removível óptica (CD, DVD, etc.) ou memória flash (pen drive) contendo os 

documentos em arquivos para leitura e edição (.pdf e .dwg). 

5.2. SONDAGEM (Ampliação) 

5.2.1. Os serviços de sondagem de solo deverão obedecer a todas as normas e 

legislação pertinentes, principalmente, as regulamentadas pela ABNT – NBR 6484. 
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5.2.2. Deverá ser realizado o mínimo de 01 (uma) perfuração com critério de 

parada exigido em normas técnicas. O posicionamento das perfurações deverá ser 

determinado pela contratada, a fim de atender as necessidades do projeto. 

5.2.3. Os serviços deverão, obrigatoriamente, considerar a questão da 

sustentabilidade e menor impacto ambiental. 

5.2.4. As amostras coletadas a cada metro deverão ser acondicionadas em 

recipientes, etiquetadas e enviadas ao laboratório para análise tátil–visual por geólogo 

especializado. 

5.2.5. As amostras extraídas deverão receber classificação quanto às granulometrias 

dominantes, cor, presença de minerais especiais, restos vegetais e outras informações 

relevantes encontradas. A indicação da consistência ou compacidade e da origem 

geológica da formação complementará a caracterização do solo. 

5.2.6. No relatório final constará a planta do local da obra com a posição das 

sondagens e o perfil individual de cada sondagem e/ou seções do subsolo, indicando a 

resistência do solo a cada metro perfurado, o tipo e a espessura do material e as posições 

dos níveis d’água, quando encontrados durante a perfuração. 

5.2.7. Deverão ser entregues, junto ao projeto executivo: 

5.2.7.1. Pranchas, quantas forem necessárias, contendo a planta do local 

da obra com a posição das sondagens e os perfis individuais de cada 

perfuração, indicando a resistência do solo a cada metro perfurado, o tipo e 

a espessura do material e as posições dos níveis d’água, quando 

encontrados durante a perfuração; 

5.2.7.2. ART recolhida junto ao CREA, do responsável técnico pela 

execução dos serviços. 
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5.2.8. Todos os documentos deverão ser entregues em 03 (três) vias impressas em 

tamanho e escala apropriados, seguindo normativas técnicas, e 01 (uma) via digital em 

mídia removível óptica (CD, DVD, etc.) ou memória flash (pen drive) contendo os 

documentos em arquivos para leitura e edição (.pdf e .dwg). 

5.3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (Geral + Ampliação) 

5.3.1. O projeto arquitetônico deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes neste 

termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes na região pertinentes a 

elaboração de um projeto para este porte de construção, tais como: Código de 

Edificações local, Normas de Uso do Solo e Gabarito locais, Normas Técnicas da 

ABNT, Normas do Corpo de Bombeiros, NBR 9050 – “Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, Normas das concessionárias de redes e 

de infraestruturas locais, demais normas e/ou recomendações. 

5.3.2. Planta de Cobertura, Plantas Baixas, Fachadas e Cortes. 

5.3.3. A prancha com as plantas das coberturas deverá conter: orientação, planos de 

cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinação e pontos de descida de 

águas pluviais, locação, posição e dimensionamento das calhas condutoras de águas 

pluviais e destino das mesmas, detalhes de cumeeiras, rufos, arremates. 

5.3.4. Plantas gerais de forros e pisos, com detalhamento. 

5.3.5. A prancha com a planta baixa e detalhamento de forro deverá possuir: posição 

e dimensionamento das placas e/ou lâminas do forro, com especificação completa e 

manutenção, pontos de iluminação no teto e demais pontos de instalações especiais no 

forro. 

5.3.6. A prancha de pisos deverá conter: paginação dos pisos de todos os ambientes, 

com indicação do ponto de partida do assentamento e desníveis. 
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5.3.7. Plantas com detalhamentos: esquadrias, divisórias, sanitários, fachadas, 

descida de águas, balcões de copa, bancadas, balcões de atendimento e outros. 

5.3.8. Tabela de esquadrias indicando dimensões (largura x altura x peitoril), 

quantidades e tipo. 

5.3.9. Tabela com tipo de materiais e acabamentos, revestimentos e pisos. 

5.3.10. Quaisquer outros elementos que favoreçam a compreensão qualitativa e 

quantitativa dos espaços propostos e necessários para compor os orçamentos e execução 

da obra. 

5.3.11. Projeto de circulação vertical resultado do estudo realizado durante a 

elaboração do projeto básico de arquitetura. 

5.3.12. Deverá ser previsto estudo de volumetria com no mínimo duas fachadas. 

5.3.13. Memorial descritivo detalhado, devendo definir o padrão de qualidade dos 

materiais a serem empregados na obra e quando necessário, citar, no mínimo, 3 (três) 

marcas/modelo de materiais ou utilizando o termo “ou similar”. 

5.3.14. Deverão ser entregues, portanto, nesta etapa: 

5.3.14.1. Levantamento planialtimétrico, conforme subitem 5.1; 

5.3.14.2. Relatório de sondagem do terreno, conforme subitem 5.2; 

5.3.14.3. Pranchas, quantas forem necessárias, contendo a representação 

gráfica do imóvel a ser construído em plantas baixas, cortes, elevações e 

demais detalhamentos citados neste item, além da implantação do imóvel 

no terreno, conforme descrito neste subitem; 

5.3.14.4. Pranchas, quantas forem necessárias, contendo cada um dos 

projetos complementares (fundação, estrutural, hidráulica, elétrica, gás, 

telefonia, CFTV, lógica, combate a incêndio, acessibilidade (c/ projeto do 
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equipamento utilizado) e comunicação visual), conforme descrito no subitem 

5.4; 

5.3.14.5. Memoriais descritivos da arquitetura e de cada um dos projetos 

complementares. Devendo definir o padrão de qualidade dos materiais a 

serem empregados na obra e quando necessário, citar, no mínimo, 3 

marcas/modelo de materiais ou utilizando o termo “ou similar”. 

5.3.14.6. Memorial de cálculo de quantidades que compõem o orçamento 

estimativo; 

5.3.14.7. Planilha orçamentária analítica com composições de custo 

unitário, detalhamento de encargos sociais, detalhamento do BDI, curvas 

ABC de serviços e de material, conforme especificações no subitem 5.5; 

5.3.14.8. Cronograma Físico-Financeiro, conforme especificações no 

subitem 5.5; 

5.3.14.9. Aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio no 

Corpo de Bombeiros, caso seja possível o isolamento de risco do prédio 

anexo; 

5.3.14.10. ART(s) e/ou RRT(s) recolhido(s) junto ao respectivo conselho de 

classe profissional (CREA ou CAU), do responsável técnico por cada um 

dos projetos e pelo orçamento. 

5.3.15. Todos os documentos deverão ser entregues em 03 (três) vias impressas em 

tamanho e escala apropriados, seguindo normativas técnicas, e 01 (uma) via digital em 

mídia removível óptica (CD, DVD, etc.) ou memória flash (pen drive) contendo os 

documentos em arquivos para leitura e edição (.pdf e .dwg). 
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5.4. PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES 

5.4.1. Projeto de Fundação (Ampliação) 

5.4.1.1. O Projeto de Fundação deverá ser feito de acordo com Parecer 

Técnico emitido por profissional/empresa especialista em solos, com base 

nos dados do laudo de sondagem do terreno e do levantamento 

planialtimétrico e deve conter, no mínimo, as informações listadas abaixo. 

5.4.1.2. Indicação das cargas e momentos nas fundações e resistência 

característica à compressão do concreto fck e diversos níveis. 

5.4.1.3. Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação. 

5.4.1.4. Armação de todas as peças estruturais e quadro de ferros por 

prancha de detalhamento. 

5.4.1.5. A representação gráfica será feita, no mínimo, por meio de desenho 

de plantas, cortes e elevações que permitam a perfeita análise e 

compreensão de todo o projeto no nível de execução. 

5.4.1.6. ART recolhida junto ao CREA, do responsável técnico pela 

execução dos serviços. 

5.4.2. Projeto Estrutural (Ampliação) 

5.4.2.1. A representação gráfica do Projeto de Estrutura será feita por meio 

de plantas, cortes, etc. Estes desenhos deverão permitir perfeitas condições 

de análise e compreensão de todo o conjunto estrutural. 

5.4.2.2. A unidade linear a ser adotada no projeto é o milímetro. Os projetos 

deverão conter as informações necessárias para a execução dos elementos 

estruturais. Deverão indicar as especificações de todos os materiais 

empregados na execução. 

5.4.2.3. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do responsável 
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técnico pela execução dos serviços. 

5.4.3. Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Ampliação + Drenos HVAC) 

5.4.3.1. Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão atender às 

recomendações e especificações da ABNT e das concessionárias locais. 

5.4.3.2. Deverão ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais 

projetos (arquitetura, estrutura, instalações elétricas, de incêndio, etc.). 

5.4.3.3. Os Projetos de instalações hidrossanitárias serão compostos de: - 

projeto de instalações de água fria – reservatórios e distribuição; projeto de 

instalações de esgotos sanitários, águas servidas e águas pluviais; projeto 

de rede de drenagem. 

5.4.3.4. Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da rede 

hidráulica com detalhe do hidrômetro da concessionária local. 

5.4.3.5. Distribuição da rede interna: banheiros, áreas livres e demais 

dependências. 

5.4.3.6. Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais. 

5.4.3.7. Detalhamento e esquemas isométricos. 

5.4.3.8. A reserva técnica de incêndio deverá ser prevista para dar o 

primeiro combate ao foco do incêndio, para extingui-lo, ou então, controlá-

lo, até a chegada do Corpo de Bombeiros, conforme as normas específicas. 

5.4.3.9. Memória de cálculo, contemplando o cálculo dos vários elementos 

do projeto, tais como: barriletes, colunas de água, sistema de sucção, 

recalque, cálculo do consumo diário, cálculo do volume dos reservatórios, 

verificação da pressão no ponto mais desfavorável e outros. 

5.4.3.10. O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas 

para a escolha das soluções adotadas, referentes à concepção do projeto, 
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definição de todos os elementos que compõem o projeto das instalações 

prediais de água fria, levando em conta os parâmetros de cálculo como: 

número de pessoas atendidas, cotas per capita, especificações de todos os 

materiais (aquisição e aplicação) e serviços (normas de execução). Devem 

ser fornecidos os quantitativos, orçamentos e as descrições de todos os 

materiais necessários à execução da obra. 

5.4.3.11. Os tubos de queda devem ser o mais vertical possível, 

empregando-se sempre curvas de raio longo nas mudanças de direção, com 

diâmetro sempre superior ou igual a qualquer canalização a eles ligada e tê 

de inspeção. 

5.4.3.12. Mudanças de direção no coletor predial devem ser feitas mediante 

caixas de inspeção. 

5.4.3.13. O Projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar 

posições, tipos e dimensões das tubulações verticais, horizontais, desvios, 

caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações aos coletores públicos, 

necessários à instalação do sistema de captação, drenagem e esgotamento 

das águas pluviais de todos os blocos e da área livre do terreno, e ainda, 

deverá ser avaliado os sistemas das concessionárias municipais de água, 

esgoto e drenagem para permitir a correta ligação com as redes externas. 

5.4.3.14. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do responsável 

técnico pela execução dos serviços. 

5.4.4. Projeto de Instalações Elétricas e SPDA (Geral + Ampliação) 

5.4.4.1. O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS deverá obedecer às 

normas e recomendações elétricas da ABNT, inclusive a atual NBR-

14.136:2002 - Plugues e Tomadas Para Uso Doméstico e Análogo Até 

20A/250V em Corrente Alternada - Padronização, regulamentada pela 

resolução N.º 11 de 20/12/2006 do CONMETRO, aos padrões de 

fornecimento de energia elétrica da concessionária local, às especificações 
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dos fabricantes e às Condições Gerais de Fornecimento da ANEEL. 

5.4.4.2. Deve-se atender a todas as indicações do Projeto de Arquitetura, 

Projeto de Estrutura e exigências dos demais projetos. 

5.4.4.3. Partes integrantes do Projeto de Instalações Elétricas:  

5.4.4.3.1. Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas 

de situação e localização, devendo-se prever a interligação ao ponto 

de entrega da concessionária; 

5.4.4.3.2. Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuição por 

pavimento, com plantas baixas e de cortes; 

5.4.4.3.3. Quadros de cargas, diagramas unifilares e cálculos de 

demandas prováveis; 

5.4.4.3.4. Especificação e detalhamento do quadro geral de baixa 

tensão; 

5.4.4.3.5. Especificação e dimensionamento dos quadros de força e de 

distribuição; 

5.4.4.3.6. Esquema vertical dos shafts; 

5.4.4.3.7. Projeto detalhado da subestação com transformadores e 

proteções; 

5.4.4.3.8. Sistema de no-break, com filtro atenuador de harmônicas 

de 7; 

5.4.4.3.9. Projeto de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA); 

5.4.4.3.10. Detalhes das caixas de passagem e aterramentos; 

5.4.4.3.11. Projeto de iluminação externa; 

5.4.4.3.12. Projeto de iluminação interna de acordo com o projeto 

luminotécnico feito por profissional da área de iluminação; 

5.4.4.3.13. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações 

e relação completa de materiais. 
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5.4.4.4. O Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) deve ser elaborado em conformidade com a NBR 5419, prevendo 

proteção das instalações contra surto provocado por descarga atmosférica, 

transitórios ou falhas de operação e sistema de aterramento específico, com 

previsão de ligação equipotencial à malha de terra do SPDA. 

5.4.4.5. O Projeto de Instalação de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas obedecerá às normas da ABNT, apresentando: 

5.4.4.5.1. Localização e identificação dos para-raios e terminais 

aéreos; 

5.4.4.5.2. Ligações entre os para-raios, terminais aéreos e 

aterramento; 

5.4.4.5.3. Sistema de aterramento; 

5.4.4.5.4. Resistência máxima de terra; 

5.4.4.5.5. Equalizações; 

5.4.4.5.6. Plantas; 

5.4.4.5.7. Todos os detalhes necessários com suas especificações e 

quantitativos de materiais. 

5.4.4.6. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do responsável 

técnico pela execução dos serviços. 

5.4.5. Projeto de Lógica/Telefonia/CFTV/Alarme (Geral + Ampliação) 

5.4.5.1. Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as 

normas técnicas vigentes, utilizando cabeamento categoria igual ou superior 

a 6e, a saber: 

5.4.5.1.1. TIA / EIA – 568 – B.1 “General Requirements”; 

5.4.5.1.2. TIA / EIA – 568 – B.2 “Balanced Twisted Cabling 

Components”; 
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5.4.5.1.3. TIA / EIA – 568 – B.3 “Optical Fiber Cabling Components 

Standard” 

5.4.5.2. A planta de situação/locação deve indicar o ramal de entrada da 

concessionária de telefone. 

5.4.5.3. O projeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo 

com o projeto de layout de arquitetura, com a locação e a quantidade 

fornecida de pontos. Caso contrário, deverá ser marcada, com 

antecedência, reunião com a CONTRATANTE para a definição do mesmo. 

Deverão ser analisadas as interferências com os demais projetos e 

solicitados elementos que porventura não estejam contemplados nos 

projetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura. 

5.4.5.4. Elementos necessários e básicos dos projetos: 

5.4.5.4.1. Eletrodutos com seus diâmetros e caminhamentos; 

5.4.5.4.2. Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e 

caminhamentos; 

5.4.5.4.3. Tomadas com as suas identificações; 

5.4.5.4.4. Racks, DG e PABX; 

5.4.5.4.5. Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infra-

estruturas, com respectivas bitolas; 

5.4.5.4.6. Todas as interligações; 

5.4.5.4.7. Legendas e notas explicativas. 

5.4.5.5. O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos: 

5.4.5.5.1. Detalhe do distribuidor geral; 

5.4.5.5.2. Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e 

seus componentes (patch panels, switches, conjunto de ventiladores); 

5.4.5.5.3. Interligações do sistema de aterramento; 

5.4.5.5.4. Detalhe das caixas de passagem; 
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5.4.5.5.5. Detalhe do ponto de telecomunicação; 

5.4.5.5.6. Esquema vertical; 

5.4.5.5.7. Detalhe da fixação dos eletrodutos e calhas; 

5.4.5.5.8. Detalhe dos dutos de piso e suas caixas; 

5.4.5.5.9. Detalhe dos dutos sob o piso elevado. 

5.4.5.6. Na elaboração do projeto de instalações de rede estruturada devem 

ser observados os seguintes pontos: 

5.4.5.6.1. O DG central e o PABX devem ser instalados no mesmo 

ambiente; 

5.4.5.6.2. Deve-se prever um ponto de estação de trabalho no teto do 

auditório, de modo que fique centralizado, para previsão de ponto 

wireless (sem fio). 

5.4.5.7. Quanto à Central Telefônica, deverão ser consideradas e 

apresentadas soluções de telefonia IP, detalhando vantagens e 

desvantagens quanto aos custos de implantação, custos de manutenção, 

eficiência dos equipamentos, aderência a padrões abertos, disponibilidade 

de produtos e serviços no mercado, interoperabilidade com outras soluções, 

de modo a subsidiar a administração da MPE/AC na opção pela melhor 

solução. 

5.4.5.8. O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter 

especificação de dispositivo para proteção do sigilo das comunicações. 

5.4.5.9. Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverão 

ser da melhor qualidade, contendo na especificação todos os elementos e 

dados completos, obedecendo às normas citadas anteriormente. 

5.4.5.10. O projeto de CFTV deverá ser elaborado por especialista da área 

de segurança e prever todas as infraestruturas de tubulações e pontos a 

serem atendidos. 
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5.4.5.11. O projeto deve contemplar as necessidades de controle de acesso 

à edificação, tratando distintamente as situações internas (informadas pela 

CONTRATANTE) e externas, atendendo o acesso veicular e de pessoas. 

5.4.5.12. Todas as informações de acesso deverão ser armazenadas e 

possibilitar exportação em meio de arquivos de formato pré-estabelecidos 

pela CONTRATANTE. 

5.4.5.13. Perfeita compatibilidade e integração com a rede local de dados e 

elétrica. 

5.4.5.14. O projeto deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

5.4.5.14.1. Análise de viabilidade técnico-econômica dos diversos 

sistemas disponíveis no mercado, para que seja tomada a decisão que 

melhor compatibilize os interesses da unidade CONTRATANTE, os 

aspectos técnicos e o rendimento operacional que o projeto deverá 

oferecer; 

5.4.5.14.2. Detalhamento dos esquemas verticais, das tubulações e 

cabeamento utilizados; 

5.4.5.14.3. Detalhes da sala de segurança, incluindo multiplexadores, 

gravadores, monitores e outros equipamentos para CFTV; 

5.4.5.14.4. Plantas baixas e de cortes das tubulações e cabeamentos 

(alimentação e sinal); 

5.4.5.14.5. Especificação de todo hardware e software necessários 

para a implantação do sistema; 

5.4.5.14.6. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações 

e relação completa de materiais. 

5.4.5.15. O Projeto de Alarme de Segurança deverá ser elaborado 

contemplando, no mínimo, os elementos que se seguem: 

5.4.5.15.1. Previsão de cabeamento e distribuição de pontos de 

sensores e alarmes sonoros; 
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5.4.5.15.2. Deverá incluir todos os equipamentos necessários, como 

sensores de porta, sensores de janelas, sensores de presença, central 

com ponto telefônico e alarmes sonoros; 

5.4.5.15.3. Previsão de caixa de distribuição, próxima às antenas 

previstas; 

5.4.5.15.4. Detalhamento de planta de forro e quadros de 

distribuição, incluindo todos os equipamentos. 

5.4.5.15.5. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do 

responsável técnico pela execução dos serviços. 

5.4.6. Projeto de Climatização 

5.4.6.1. O sistema de climatização deve ser composto por sistemas de ar-

condicionado, ventilação e exaustão. Esses deverão ser orientados para a 

obtenção de menor custo energético possível, controle de temperatura 

individual por espaço, automatização total do sistema, ventilação mecânica 

de áreas fechadas, copas, áreas de segurança e outros; 

5.4.6.2. O projeto de climatização deverá prever, no mínimo: 

5.4.6.2.1. A climatização de maneira setorizada, de acordo com as 

respectivas características térmicas e/ou de utilização, de forma a 

permitir economia de energia; 

5.4.6.2.2. Climatização específica para as salas dos equipamentos dos 

servidores de rede e demais salas que necessitem de climatização 

constante; 

5.4.6.3. Proteção sonora nos sistemas de climatização, para assegurar o 

conforto acústico necessário às atividades desenvolvidas nos edifícios; 

5.4.6.4. Deve-se atender a todas as indicações do Projeto de Arquitetura, 

Projeto de Estrutura e exigências dos demais projetos e compatibilizando-

os; 

5.4.6.5. Detalhes de ligação dos equipamentos; 



 

 
  

 

 

 
Rua Antonio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 3519-4300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

5.4.6.6. Diagrama unifilar de força e comando dos quadros do sistema de ar 

condicionado; 

5.4.6.7. Fornecimento da assessoria necessária para a devida 

compatibilização entre o sistema de climatização e os demais projetos, no 

sentido de esclarecer interferências e fornecer as previsões necessárias, 

tais como necessidades elétricas, hidráulicas (drenagem), furos, cargas 

etc.; 

5.4.6.8. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação 

completa de materiais; 

5.4.6.9. Deve ser fornecida a memória completa do levantamento de carga 

térmica, apresentando o dimensionamento de todo o projeto, com as 

constantes e considerações utilizadas. Tais cargas devem ser apresentadas 

em totalizações por zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada 

devem ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os recintos, 

em tabelas onde estejam claras as identificações dos ambientes e a 

composição das parcelas dos tipos de cada carga; 

5.4.6.10. Caderno de especificações e relação completa de materiais; 

5.4.6.11. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do responsável 

técnico pela execução dos serviços. 

5.4.7. Compatibilização dos Projetos: 

5.4.7.1. Identificação e solução de interferências entre instalações. 

5.4.7.2. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do responsável 

técnico pela execução dos serviços. 
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5.5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

5.5.1. Elaboração de planilhas orçamentárias sintéticas e analíticas de construção 

civil com suas composições de preços unitários, com discriminações, unidades, 

quantidades, preços unitários e totais, controlando os custos orçados com o orçamento 

previsto para o empreendimento. 

5.5.2. As planilhas orçamentárias de construção civil deverão considerar todos os 

encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo 

da mão-de-obra, e BDI. 

5.5.3. Os percentuais relativos a encargos sociais e BDI deverão seguir as 

recomendações do TCE e TCU. 

5.5.4. Para elaboração das planilhas orçamentárias deverá ser utilizado software 

especializado para este fim, tipo SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma 

qualidade, compatíveis com os projetos e documentos. 

5.5.5. Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser 

consideradas as particularidades de cada região onde serão executadas as obras e/ou 

serviços, com relação a emprego de materiais e transporte dos mesmos. 

5.5.6. O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em 

formato compatível com Microsoft Office Excel, com valores financeiros com duas 

casas decimais. 

5.5.7. Caso o serviço se caracterize como mero fornecimento, ou seja, será realizado 

por empresa terceirizada à construtora, deverá apresentar BDI Diferenciado conforme 

instruções do manual do TCU. 

5.5.8. O orçamento deverá ser realizado utilizando-se o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. 
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5.5.8.1. Deverá conter data do orçamento, planilhas referenciais utilizadas, 

mês de referência das planilhas, código de cada serviço, unidades de 

medida, quantidades, custo unitário do serviço, custo total do serviço, taxa 

de encargos sociais utilizado (SINAPI), taxa de BDI utilizada e preço total 

da obra. 

5.5.8.2. Caso o serviço previsto não esteja presente no SINAPI, poderão ser 

utilizadas, subsequentemente, boletins do SICRO, FDE, CPOS e EDIF. 

Para utilização de outras tabelas referenciais, a contratante deverá atentar-

se às taxas de encargos sociais e BDI utilizadas e compatibilizar às da 

SINAPI, de modo que não haja bitributação ou tributação diferente para 

cada serviço. 

5.5.8.3. Caso, ainda assim, o serviço não seja localizado, o responsável 

orçamentista poderá, sob sua responsabilidade, utilizar insumos e serviços 

das tabelas acima para constituir novas composições de custo unitário, com 

memória de cálculo e/ou justificativa em catálogos ou artigos técnicos. 

5.5.8.4. Como último recurso, se, e somente se, todas as alternativas 

anteriores fracassarem, poderá ser utilizada a média aritmética de um 

mínimo de 03 (três) cotações de mercado, acompanhadas dos contatos 

realizados com as fornecedoras. 

 
Figura 1. Exemplo de Planilha Orçamentária 

5.5.9. O cronograma físico-financeiro estimativo deverá conter o valor global da 

obra, o valor de cada grupo de serviços (EAP), a porcentagem mensal a ser executada 

de cada grupo de serviço e seu respectivo valor e o total mensal previsto. 

Tabela e Data de Referência SINAPI OUT/18; CPOS 173; FDE JUL/18

Data do Orçamento 26/10/2018

Leis Sociais 117,78%

BDI 20,35%

Tabela Código Item Descrição Unid. Qtde. Mão de Obra Materiais/Equip. Preço Unitário Preço Total

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. FUNDAÇÃO 86.549,53

SINAPI 94965 3.1.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 112,65 65,12 240,02 305,14 34.374,02

SINAPI 92410 3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 65,20 90,42 102,67 193,09 12.589,47

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Total 1.651.368,68

BDI 336.053,53

TOTAL GERAL 1.987.422,21
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5.5.10. Deverão ser entregues planilhas com curvas ABC de serviços e de materiais. 

5.5.11. Memória de cálculo/justificativa dos encargos sociais e BDI utilizados. 

5.5.12. ART ou RRT recolhida junto ao CREA ou CAU, do responsável técnico pelo 

orçamento. 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

6.1. Todas as instalações deverão ser executadas em completa obediência aos 

princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

6.2. Deverão ainda atender à todas as legislações municipais, estaduais e federais 

vigentes, em especial a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Campinas/SP (Lei Municipal 

nº 6031/1988 e suas alterações) e o Código de Obras do município (Lei Complementar 

nº 09/2003 e suas alterações). 

6.3. Deverão atender normas e instruções técnicas inerentes à execução dos 

projetos, como as exigências das concessionárias locais e o Corpo de Bombeiros. 

6.4. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos 

princípios da boa técnica, devendo ainda ser realizados em concordância com a 

legislação vigente, sempre observados os acórdãos e demais normas do TCE/SP. 

6.5. Os projetos deverão abranger toda a obra; incluir o orçamento detalhado dos 

custos unitários e global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 

fornecimentos propriamente avaliados; ser suficientemente detalhado para que o 

objeto da licitação seja completamente conhecido de modo a permitir comparação 

coerente entre as propostas dos vários licitantes; atender os requisitos estabelecidos 

pela Lei das Licitações e legislações vigentes pertinentes ao objeto. 
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6.6. Os seguintes requisitos devem ser observados de maneira imprescindível na 

elaboração do projeto: compatibilidade entre os projetos; funcionalidade e adequação 

ao interesse público; economia na execução, conservação e operação; possibilidade 

de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 

local para execução, conservação e operação; facilidade na execução, conservação e 

operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; adoção das normas 

técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; impacto ambiental. 

6.7. Após a apresentação de esboço do projeto, a contratante poderá solicitar 

quantas alterações forem necessárias para que o projeto atenda a real necessidade da 

contratante. 

6.8. Os prédios existentes não possuem projeto as built, devendo a contratada tomar 

conhecimento das instalações existentes in loco para correta elaboração dos projetos. 

6.9. Todos os Projetos mencionados, assim como a Planilha Orçamentária, deverão 

ser elaborados em estrita observância às normas técnicas e leis vigentes, tanto em 

forma quanto em conteúdo e, acompanhados em sua totalidade de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e 

sempre acompanhados de memorial descritivo e de cálculo detalhados para que 

possibilite a perfeita compreensão dos mesmos. 

6.10. O conjunto de informações gerado pelos projetos deverá ser harmônico e 

coerente (compatibilização), para o que concerne a coordenação de projetos 

mencionada, além de trazer todas as indicações necessárias e suficientes à execução 

da obra. 

6.11. Os projetos deverão ser apresentados em uma única etapa: 

6.11.1. Projeto Executivo: Representação de todos os pormenores necessários à 

execução da obra/serviços descritos pelos projetos; apresentação de plantas, cortes e 
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diagramas definitivos, compatibilizados entre si e com o Projeto Arquitetônico; 

apresentação de relações de materiais/quantidades definitivos; apresentação de relatório 

de concepção de projeto e/ou memória de cálculo, conforme item 5.3. 

6.12. Cada etapa dos projetos deve ser entregue em 03 (três) vias impressas em 

tamanho e escala apropriados, seguindo normativas técnicas, e 01 (uma) via digital 

em mídia removível óptica (CD, DVD, etc.) ou memória flash (pen drive) contendo os 

documentos em arquivos para leitura e edição (.pdf e .dwg). 

6.13. A Planilha Orçamentária deverá observar: 

6.13.1. Cada etapa de construção deve ser um item da planilha; 

6.13.2. Todos os materiais e serviços que deverão compor cada etapa da obra deverão 

estar organizados por áreas de trabalho em subitens; 

6.13.3. Os materiais e serviços listados na planilha orçamentária deverão possuir as 

seguintes informações: 

6.13.3.1. Descrição detalhada do material ou serviço a ser executado; 

6.13.3.2. Quantidade necessária;  

6.13.3.3. Unidade de medida; 

6.13.3.4. Custos de material, mão de obra e total unitário; 

6.13.3.5. Origem dos preços de referência, 

6.13.3.6. Total do subitem e item; 

6.13.4. Os preços dos serviços e materiais devem ser baseados em planilhas oficiais 

condizentes com a obra. 
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6.13.5. O valor do BDI deverá ser apresentado na planilha orçamentária, 

complementado com tabela de demonstração da composição do BDI; 

6.13.6. Todos os materiais e serviços orçados devem ser previstos com fornecimento 

e instalação, incluindo frete, se necessário. 

6.13.7. Todas as referências legais (Acórdãos, leis, etc.) e técnicas (curva ABC de 

serviços, critérios de orçamentação, condicionantes, tabelas de referência, composições 

de serviços, cotações de materiais e mão-de-obra, índices de perda, especificações e 

descrições sumárias, contingências, quantitativos fornecidos, encargos sociais, 

trabalhistas e adicionais, critérios de depreciação de equipamentos, custos de operação, 

impostos, discriminação do BDI e detalhamento de verbas) necessária para a correta 

orçamentação de obras públicas adotadas pelo orçamentista, sempre que solicitado pela 

Contratante, deverá ser apresentada em forma de relatório. 

6.14. Os memoriais descritivos deverão conter: 

6.14.1. Relação de especificações técnicas e quantidades dos materiais básicos e dos 

acabamentos necessários para a construção da edificação, bem como dos serviços a 

serem contratados, podendo apenas sugerir marca de referência, sendo vedado exigir 

características que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem 

a competição ou sua realização. 

6.15. Disposições Gerais: 

6.15.1. O pagamento de todas as taxas/emolumentos do CREA/CAU e demais que se 

fizerem necessários durante a elaboração dos projetos, inclusive impressões, serão de 

responsabilidade da empresa contratada. 

6.15.2. A empresa contratada deverá realizar quantas visitas forem necessárias para 

quantificar/detalhar os serviços e materiais necessários para as alterações necessárias no 

prédio atual. 
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6.16. Serão realizadas quantas reuniões se fizerem necessárias entre a contratante e 

contratada a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto às necessidades do projeto e/ou 

possíveis alterações. 

7. VISITA TÉCNICA (NÃO OBRIGATÓRIA) 

7.1. Poderão ser realizadas quantas visitas técnicas forem necessárias. Nessa visita 

os responsáveis designados pela empresa deverão observar as condições do local onde 

será executada a obra, conhecer os acessos e identificar as restrições e dificuldades 

do local, podendo acessar os documentos técnicos, quando disponíveis, para o correto 

desenvolvimento do projeto, de modo a obter, para sua utilização e por sua exclusiva 

responsabilidade, toda informação para elaboração de sua proposta. 

7.2. A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas, através do telefone (19) 3519-4300 ou (19) 3519-4338. Será realizada em 

conjunto com um servidor habilitado pela FUMEC, no local onde será executado o 

projeto, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas. 

7.3. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. 

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

declaração, conforme modelo anexo ao edital, assumindo incondicionalmente a 

responsabilidade de fornecer os produtos em conformidade com todas as condições e 

exigências estabelecidas nesta licitação. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Qualificação técnico-operacional 

8.1. Certidão de Registro da Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em 

vigência. 
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8.2. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

em nome da LICITANTE, que comprovem quantitativos razoáveis, assim considerados 

50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta por cento) da execução 

pretendida (Súmula 24 do TCE). 

8.2.1. Deverá comprovar elaboração de projeto(s) de reforma e/ou ampliação. 

8.2.2. Serão consideradas, para efeito de cálculo dos quantitativos exigidos nesse 

subitem, as áreas de projeto, que também deverão estar discriminadas no(s) 

atestado(s). 

8.2.3. Admitir-se-á a somatória dos quantitativos de atestados, desde que 

comprovada que a prestação de serviços tenha sido executada concomitantemente. 

8.3. Apresentação do Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de 

Responsabilidade, conforme modelo anexo ao edital, devidamente preenchido e 

assinado. 

Qualificação técnico-profissional 

8.4. Certidão de Registro Profissional do responsável técnico da licitante no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU, em vigência. 

8.5. No mínimo 01(uma) Certidão de Acervo Técnico – CAT de profissional, 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, registrada no CREA ou CAU, que comprove a execução, elaboração, 

supervisão ou coordenação de projeto(s) de reforma e/ou ampliação. 

8.6. O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem anterior, deverá 

pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações seguintes: 
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8.6.1. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da cópia do 

registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregados; 

8.6.2. Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da juntada de 

cópia do contrato social; 

8.6.3. Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada de cópia do 

respectivo contrato. 

8.6.4. Durante a execução do contrato, admitir-se-á a substituição do responsável 

técnico por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 

pela CONTRATANTE. 

8.7. Declaração de que o(s) profissional(is), Engenheiro Civil ou Arquiteto, 

detentor(es) da(s) CAT(s) apresentada(s) integrará(ão) a equipe técnica responsável 

pelos serviços, conforme modelo anexo ao edital. 

9. JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO 

GLOBAL, e satisfeitos todos os termos estabelecidos neste Termo de Referência, no 

Edital e seus Anexos. 

10. PRAZOS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Tabela 1. Cronograma Físico de Execução dos Serviços 

 
Tabela 2. Cronograma Financeiro Sobre Valor Global da Proposta 

 

ETAPA
DURAÇÃO

[dias]

Entrega Provisória 60

Avaliação pela FUMEC 15

Recebimento Provisório 15

Recebimento Definitivo 90

MÊS 06MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05
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ETAPA 90 DIAS 90 DIAS 
TOTAL 

180 DIAS 

Recebimento Provisório 95,00%   95,00% 

Recebimento Definitivo   5,00% 5,00% 

  TOTAL 100,00% 

 
11. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

11.1. Os serviços serão recebidos em duas etapas: 

11.1.1. Recebimento Provisório: entrega de toda a pasta técnica prevista no item 

5.3, revisada e aprovada pela FUMEC. 

11.1.2. Recebimento Definitivo: 90 (noventa) dias após o recebimento provisório. 

11.2. Somente será considerada entregue quando todos os produtos previstos em 

cada etapa (pranchas, planilhas, memoriais, mídias) forem apresentados à 

Contratante, sem erros. Caso falte algum dos produtos ou caso seja identificado algum 

erro, o prazo de execução da contratada continuará correndo, podendo configurar 

atrasos na entrega. 

11.2.1. Caso seja identificada a necessidade de revisão e/ou correção nos projetos em 

qualquer uma das etapas, deverá ser entregue nova pasta completa revisada a fim de 

evitar equívocos com uso de pranchas desatualizadas. 

11.2.2. Caso seja identificado algum erro em qualquer um dos produtos entregues, a 

pasta será inteiramente devolvida à Contratada para os devidos ajustes, a etapa será 

considerada não entregue e o prazo de execução continuará correndo. A Contratada 

deverá revisar completamente a pasta técnica a fim de dirimir todo e qualquer erro 

remanescente, não cabendo responsabilidade da Contratante acerca da identificação das 

divergências. A não identificação do erro pela Contratante não exime, tampouco 

diminui, a responsabilidade da Contratante em corrigir os projetos. 
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11.3. Constatado qualquer problema que desabone a qualidade do serviço, o 

problema deverá ser sanado, no mesmo prazo constante do item anterior, sem 

quaisquer ônus à FUMEC. Caso não seja possível resolvê-lo, serão aplicadas as sanções 

administrativas previstas no Edital. 

11.4. Procedida a conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente 

pela FUMEC, mediante certidão do servidor responsável pelo recebimento. 

11.5. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal/Fatura não for aceita pela 

FUMEC, devido a irregularidades em seu preenchimento, esta será devolvida para as 

necessárias correções, passando a contar o recebimento provisório a partir da data de 

sua reapresentação. 

12. PRAZOS DO CONTRATO 

12.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 06 (seis) meses, contados do 

recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Início dos Serviços emitida pela 

FUMEC. 

12.2. A CONTRATADA, após ser notificada pela FUMEC da emissão da Ordem de 

Serviço, deverá confirmar o recebimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de, não o fazendo, incorrer nas sanções previstas no Edital e seus anexos. 

12.3. A FUMEC rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo 

com os termos do Edital e seu(s) anexo(s). 

13. PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será conforme a previsão no cronograma financeiro (Tabela 2) e 

mediante a entrega dos produtos e aprovação pela FUMEC em cada um das etapas 

descritas no ITEM 11. 
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13.2. Após a entrega dos produtos e a aprovação pela FUMEC, a Licitante Vencedora 

deverá encaminhar fatura a Gestão Administrativa Financeira da FUMEC em até 05 

(cinco) dias úteis. 

13.3. Após aprovação dos serviços pela FUMEC, a fatura será encaminhada para 

pagamento. 

13.4. A FUMEC providenciará o pagamento em 20 (vinte) dias corridos, a partir da 

aprovação da fatura pela FUMEC. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, o pagamento ficará pendente até 

que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 

14.1. Executar os serviços de acordo com as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos, com qualidade, na situação solicitada e dentro do prazo estipulado, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

14.2. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, por meio do Fiscal do 

Contrato, para o fiel desempenho das atividades específicas. 

14.3. Fornecer os materiais, equipamentos, acessórios, componentes e demais 

elementos necessários à elaboração dos projetos. 

14.4. Fornecer plantas impressas para uso durante reuniões para melhor visualização 

do projeto, quantas forem necessárias. 
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14.5. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 

encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

14.6. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada em virtude 

da prestação dos serviços. 

14.7. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, de forma 

clara, concisa e lógica, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender. 

14.8. Atender, de forma imediata, as solicitações de substituições de profissionais, 

quando comprovadamente inadequados para a prestação dos serviços contratados. 

14.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 

empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias. 

14.10. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que 

venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos à CONTRATANTE ou a 

terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se 

reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de 

acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93. 

14.11. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados 

necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, 

inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na 

legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua condição de 

empregadora, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 



 

 
  

 

 

 
Rua Antonio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 3519-4300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

14.12. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da 

fiscalização do CONTRATO, cuidando imediatamente das providências necessárias 

para a correção, evitando repetição dos fatos. 

14.13. Manter, durante a vigência do CONTRATO, as condições de qualificação e 

habilitação necessárias para a contratação com a Administração Pública, 

apresentando, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, 

técnica e econômica. 

14.14. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execução dos serviços. 

14.15. A execução dos serviços deverá ser realizada por funcionários treinados, 

profissionalmente habilitados e, quando em visitas às obras da unidade, deverão estar 

devidamente equipados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados 

para o serviço. 

14.16. Executar os serviços em dia e hora previamente combinados com a 

CONTRATANTE. 

14.17. Iniciar a execução do serviço em até 5 (cinco) dias corridos contados a partir 

do recebimento da Ordem de Serviço. 

14.18. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente à 

FUMEC/CEPROCAMP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela CONTRATANTE. 

14.19. Utilizar, na execução do objeto, somente pessoal em situação trabalhista, 

previdenciária e securitárias regulares, bem como observar as normas que dispõem 

sobre segurança e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta profissional, 

quando nas instalações da CONTRATANTE. 
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14.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 

técnicas da ABNT, observando, quando couber, a legislação da Prefeitura de Campinas. 

14.21. Realizar supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz. 

14.22. Atender aos chamados da CONTRATANTE, no prazo de 24 horas, para fins de 

correção quanto a defeitos observados dentro do prazo do recebimento provisório. Em 

casos urgentes, o atendimento deverá ser imediato. 

14.23. A CONTRATADA é responsável por resolver problemas relacionados com 

eventuais incorreções e incompatibilidades entre os projetos entregues e submeter a 

solução à aprovação da fiscalização, por parte da FUMEC. É responsável também pela 

verificação da correção das medições desses serviços. 

14.24. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias 

que antecedem o prazo de vencimento do início da prestação do serviço, os motivos 

que impossibilitem o seu cumprimento. 

14.25. Promover às suas custas todas as mobilizações de equipamentos que se fizerem 

necessárias. 

14.26. Entregar os serviços objeto do presente CONTRATO dentro do prazo 

estabelecido, com qualidade e pelo preço constante em sua proposta e de acordo com 

as especificações do Projeto Básico e seus anexos. 

14.27. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que 

contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritas e obedecendo às leis, aos 

regulamentos e às posturas referentes aos serviços e à segurança pública. Cumprir as 
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formalidades, tais como o atendimento a “comunique-se”, e arcar com multas 

porventura impostas pelas autoridades, desde que tenha dado causa. 

14.28. Participar, inclusive com a equipe técnica contratada, de todas as reuniões e 

eventos em que for solicitada a presença pela CONTRATANTE, visando à definição de 

projetos. Apresentar, quando solicitada pela CONTRATANTE, os Projetos em qualquer 

fase em que se encontrem. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Além das obrigações provenientes da Lei nº. 8.666/93, é de incumbência da FUMEC: 

15.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo. 

15.2. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 

relativas à execução dos serviços. 

15.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO, por meio de servidor 

especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Nº. 

8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 

15.4. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de 

obrigações e responsabilidades previstas neste Projeto Básico e no respectivo 

CONTRATO, determinando as medidas necessárias e o prazo para sua regularização. 

15.5. Solicitar, a qualquer momento, a substituição de funcionário da CONTRATADA 

que, a seu critério, for considerado inconveniente ou incompatível com o trabalho. 

15.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o material a ser entregue em desacordo com as 

especificações e obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

15.7. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
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16. AUTORIA E PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS 

16.1. A contratada, através do instrumento de contrato, deverá declarar ser a autora 

dos projetos a serem apresentados e deverá ceder e transferir, para a construção, 

ampliação, adequação, seus direitos patrimoniais de autora à FUMEC, bem como à 

utilização dos projetos, que poderão eventualmente ser adaptados ou revisados, para 

implantação no mesmo local ou em outras unidades e terrenos destinados à instalação 

ou ampliação de unidades da FUMEC/CEPROCAMP, de acordo com o Artigo 111 da Lei 

8.666/1993. 

16.2. A Contratada deverá passar à FUMEC, por definitiva transferência, todos os 

direitos e faculdades que no seu conjunto constituem o direito patrimonial sobre os 

projetos realizados, em todos os seus aspectos, manifestações e aplicações diretas ou 

indiretas, modificações, adaptações, extensões e aplicações que forem necessárias 

para o exercício dos direitos cedidos, a exclusivo arbítrio da FUMEC. 

16.3. É proibido à Contratada a utilização dos direitos autorais da solução, do projeto, 

de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos 

os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos 

por terceiros subcontratados, sem prévia e expressa autorização da Contratante, sob 

pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

16.4. Ficará assegurado à Contratada o direito de conservar em seus arquivos, os 

registros e as cópias dos documentos acima referidos exclusivamente para fins de 

consulta interna. 

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

17.1. Dúvidas de ordem técnica devem ser encaminhadas ao Sr. Bruno Aramaki, 

através do telefone (19) 3519-4338 ou pelo e-mail 

bruno.aramaki@campinas.sp.gov.br. 

mailto:bruno.aramaki@campinas.sp.gov.br
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ANEXO II - MINUTA DE CARTA-CONTRATO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº FUMEC.2020.00000027-91 

INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

MODALIDADE: Convite nº 02/2020 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC, inscrita no CNPJ 

nº 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antonio Cesarino, 985, Centro, CEP: 

13.015-291, Campinas, Estado de São Paulo, devidamente representado, doravante 

denominado CONTRATANTE,  e   a  ________________,  inscrita   no   CNPJ/MF   

sob o  n° ___________________________ , por seu representante legal, 

doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o 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 elaboração de 

projetos arquitetônico e complementares, memoriais descritivos, memoriais de 

cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, visando a reforma e 

ampliação da unidade da Fumec Descentralizada Sudoeste em Campinas/SP, 

conforme Carta-Convite nº 02/2020 e seus anexos, e nas condições estabelecidas 

neste instrumento. 

 

SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de 

R$________________  (___________). 

 

2.2. O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, 

inclusive a desoneração da folha de pagamento  estabelecida pela Lei nº 12.546/11, 

caso se aplique os tributos eventualmente devidos e os benefícios decorrentes de 

trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em 

feriados, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, 

testes e demais provas para controle tecnológico, seguros em geral, de modo a 
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constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste Contrato. 

  

TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DO REEQUÍLIBRIO 

ECONÔMICO- FINANCEIRO 

 

3.1. 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. 

 

QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. 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 ____________  , conforme fls. ______ do 

processo. 

 

4.2. 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. 

 

QUINTA – DO PRAZO 

 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data do 

recebimento da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela FUMEC. 

 

5.2. A CONTRATADA, notificada pela CONTRATANTE da emissão da Ordem de Início 

dos Serviços, deverá acusar o seu recebimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de sujeição às penalidades previstas na Cláusula das Penalidades 

deste instrumento. 

 

SEXTA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS 

 

6.1. Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo 

contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias a seguir descritas: 

 

6.1.1 Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE. 



 

 
  

 

 

 
Rua Antonio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 3519-4300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

 

6.1.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. 

 

6.1.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho 

por ordem e no interesse da CONTRATANTE. 

 

6.1.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

6.1.5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, 

reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 

6.1.6. Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive 

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 

aos responsáveis. 

 

SÉTIMA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 

 

7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui 

estabelecidas no valor de _________________, calculado na base de 5% (cinco por 

cento) do valor do Contrato, recolhida junto à Tesouraria da FUMEC, nos termos do 

item 14 da Carta-Convite nº 02/2020 

 

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

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

experimentados, observando-se o disposto na cláusula 12.5 e 12.6. 

 

7.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade fiança bancária, a 

CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com 

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

manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato, conforme item 14 do 

Edital. 

 

7.4. Após 30 (trinta) dias do término da vigência do presente Contrato, desde que 

cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo 
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máximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com 

o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, dirigido à CONTRATANTE, por 

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

do sr. Gestor Administrativo Financeiro com a ciência do Diretor Executivo e da Sra. 

Presidente da CONTRATANTE. 

 

7.5 Os valores  caucionados em dinheiro no Tesouro da FUMEC serão atualizados 

monetariamente, conforme índice de reajuste aplicado no presente contrato. 

  

OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

8.1. Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço 

global. 

 

NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

 

9.1.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas 

pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 

presente Contrato: 

 

9.1.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT do profissional responsável técnico pelos serviços, 

admitida a substituição do responsável técnico, durante a execução contratual, por 

outro de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da FUMEC. 

 

9.1.1.2. Averbação de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de São 

Paulo, na hipótese de o engenheiro ou arquiteto ser de outra região, de acordo com 

a Lei n° 5.194/66. 

 

9.1.2. Em se tratando de pessoa jurídica sediada no Município de Campinas, 

apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente 

instrumento contratual, o comprovante de sua inscrição municipal (Documento de 

Informação Cadastral - DIC), no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM da 

Secretaria Municipal de Finanças) do Município de Campinas. 
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9.1.3. Em se tratando de pessoa jurídica não sediada no Município de Campinas 

e prestadora de serviços a tomadores estabelecidos neste Município, efetuar, antes 

da emissão da Nota Fiscal, sua inscrição no CENE – Cadastro de Empresas não 

Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de Campinas,  

nos termos da Instrução Normativa DRM/GP nº 001/2012, publicada no DOM de 

03/07/2012, exceto o Microempreendedor Individual (MEI) de que trata a Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

9.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do 

Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os 

documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado. 

 

9.1.5. Acusar o recebimento da Ordem de Início dos Serviços no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da Notificação da FUMEC. 

 

9.1.6. Iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar 

do recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 

 

9.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local das 

obras/serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 

 

9.1.8. Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que escapem às 

especificações da do Anexo I – Especificações técnicas. 

  

9.1.9. Comunicar à FUMEC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal na execução dos serviços. 

 

9.1.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que 

não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 

9.1.11. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 



 

 
  

 

 

 
Rua Antonio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291 

CNPJ 57.500.902/0001-04 
Fones: (19) 3519-4300 

 
FUMEC 

Fundação Municipal para Educação Comunitária 
 
 

9.1.12. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como por 

eventual contratação de seguro contra riscos de acidentes de trabalho inerentes à 

execução dos serviços contratados. 

 

9.1.13. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos veículos, 

máquinas e equipamentos que porventura necessite utilizar. 

 

9.1.14. Cumprir rigorosamente o cronograma físico do serviços, sob pena de 

incorrer nas penalidades previstas neste instrumento. 

  

9.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela 

CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, 

ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados 

ou em execução. 

 

9.1.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou  

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo 

determinado pela Fiscalização. 

 

9.1.16.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo determinado, fica 

facultado à CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa da CONTRATADA, 

descontando-se o valor correspondente dos pagamentos a ela devidos. 

 

9.1.16.2. Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento à CONTRATADA o 

valor da obrigação constituirá uma dívida vencida e o valor dado em garantia poderá 

ser retido pela CONTRATANTE. 

 

9.1.17. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo 

de parentesco com agente político ou Vereador de Campinas, em cumprimento à 

vedação do art. 7º do Decreto Municipal nº 17.437/11. 

 

9.1.18. Não efetuar pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por 

serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta 

de quaisquer fontes de recursos, em cumprimento ao artigo 18, inciso VIII da Lei 

Federal nº 12.919/13. 
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9.1.19 Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Anexo I – Especificações 

Técnicas. 

 

DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

10.1.1. Fornecer à CONTRATADA a Ordem de Início dos Serviços que será 

expedida pela FUMEC, após assinatura do presente Contrato. 

 

10.1.2. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 

dos serviços. 

 

10.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o 

contrato. 

 

10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos estabelecidos no presente 

instrumento. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 

 

11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: 

 

11.1.1. Anexo I – Especificações Técnicas . 

 

11.1.2. Instrumento Convocatório da licitação, e 

 

11.1.3. Proposta  da  licitante  vencedora  de  fls. ____ do Processo 

Administrativo epigrafado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS 

ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS 

 

12.1. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos 

durante os prazos legais. 

 

12.2. A CONTRATADA deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e 
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previdenciários relativos aos empregados envolvidos na execução da avença, devendo 

manter atualizadas, durante toda a vigência contratual, as Certidões de Regularidade 

para com o INSS (CND), o FGTS (CRF) e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT). 

 

 12.3. A constatação de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento 

desses encargos caracteriza inadimplemento contratual, dispondo a CONTRATANTE 

da prerrogativa de reter o pagamento dos valores necessários a sua liquidação e 

pagamento ao particular, diretamente ou em juízo. 

 

12.4. A existência de débitos trabalhistas e previdenciários e, por conseguinte, o 

inadimplemento do CONTRATADO constitui motivo para a rescisão unilateral do 

contrato e aplicação das sanções administrativas devidas, considerando a gravidade 

das infrações cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitações e Contratos). 

 

12.5. Na hipótese de rescisão contratual, caberá à CONTRATANTE reter o pagamento 

das parcelas contratuais eventualmente devidas e da garantia contratual, devendo, 

com essa retenção, proceder ao abatimento de eventual multa e ao pagamento direto 

aos trabalhadores terceirizados ou o depósito em juízo. Não serão aceitos 

instrumentos de garantia que contenham cláusulas excepcionando sua aplicação 

nessas situações. 

 

12.6. A devolução da garantia de adimplemento contratual somente será liberada 

após a comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em 

relação aos empregados que atuaram na execução do objeto do contrato, o que 

deverá ser verificado pela FUMEC no momento oportuno definido na cláusula 7.4. 

 

12.7. Caso o pagamento dos encargos trabalhistas e/ou previdenciários não ocorra 

até o fim do 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 

será utilizada pela CONTRATANTE para o pagamento das verbas trabalhistas 

diretamente aos empregados prejudicados ou mediante depósito em juízo, sem 

prejuízo da rescisão contratual. 

 

12.8. Os prestadores de serviços (pessoa jurídica), exceto o Microempreendedor 

Individual (MEI) de que trata a Lei Complementar nº 123/06, não estabelecidos no 

Município de Campinas que prestarem serviços a tomadores estabelecidos neste 

município terão que efetuar o cadastro no CENE – Cadastro de Empresas não 
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Estabelecidas no Município de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

12.9. Caso o prestador de outro município não esteja cadastrado no momento da 

emissão da Nota Fiscal, independentemente de sua atividade, a CONTRATANTE 

tomadora do serviço, realizará a retenção de forma automática. Para tanto, o cadastro 

no CENE deve ser realizado antes da emissão da Nota Fiscal. 

 

DÉCIMA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. A medição dos serviços contratados será efetuada conforme cronograma 

financeiro constante no item 10 do Anexo I – Especificações Técnicas, e entregue à 

FUMEC. 

 

13.2. Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente 

executados e atestados pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico 

estabelecido pela CONTRATANTE, consideradas, as especificações técnicas 

constantes nesta Carta Convite e seus anexos, em especial o item 10 e 11 do Anexo 

I – Especificações Técnicas. 

 

13.3. A medição não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 

o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação. 

 

13.4. Aprovada a medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal referente aos 

serviços correspondentes. 

 

DÉCIMA QUARTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1. A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal correspondente aos produtos 

entregues à FUMEC, em até 05 (cinco) dias úteis da aprovação da medição, para nova 

verificação.  

 

14.2. A Nota Fiscal não aprovada pela FUMEC será devolvida  à CONTRATADA para 

as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-

se o prazo estabelecido no subitem 14.1, a partir da data de sua reapresentação. 

 

14.3. A devolução da Nota Fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de 
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pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução das obras/serviços. 

 

14.4. A CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 20 

(vinte) dias corridos, a contar da data de sua aprovação. 

 

14.5. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após 

comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários, nos termos 

da Cláusula Décima Segunda. 

 

14.6. A CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISSQN, quando o imposto for devido neste Município, de acordo 

com a Lei Municipal nº 12.392, de 20 de outubro de 2005. 

 

DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. A CONTRATANTE, por meio de seu Engenheiro Civil, efetuará a fiscalização dos 

serviços a qualquer instante e nos termos estabelecidos no instrumento convocatório 

e no presente instrumento. 

 

15.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da FUMEC, 

especialmente designado. 

 

15.3. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Fiscal, o direito de verificar 

e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições, 

inclusive solicitar à CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informações sobre 

o seu andamento. 

 

15.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA 

da total responsabilidade pela prestação dos serviços e elaboração dos projetos, com 

toda cautela e boa técnica. 

 

DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATUAL 

 

16.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que 

couber, a disposição contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações. 
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DÉCIMA SÉTIMA - DO PESSOAL 

 

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

avençados não terá relação de emprego com a CONTRATANTE e deste não poderá 

demandar quaisquer pagamentos. 

 

17.2. No caso de vir a CONTRATANTE a ser acionada judicialmente, a CONTRATADA 

o ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a 

desembolsar. 

 

DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

18.1. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, no limite de até 30%  

(trinta por cento) do valor dos serviços, exceto a elaboração dos projetos básicos e 

executivos de arquitetura, mediante prévia aprovação da Contratante, devendo a 

subcontratada atender às mesmas exigências de qualificação técnica exigidas da 

Contratada referente à parcela do objeto que lhe é repassada, sendo a Contratada a 

única e exclusiva responsável pela execução dos serviços. 

 

DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 

 

19.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, de acordo 

com a gravidade da falta, nos termos dos arts 86 e 87 da Lei 8.666/93: 

 

19.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 

gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 

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

de atraso no recebimento 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; 

  

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

de atraso injustificado em iniciar os serviços, após o prazo estabelecido para tal na 

Ordem de Início dos Serviços, até o 5º (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar 
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na rescisão unilateral do contrato pela Administração; 

 

19.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre 

que for observado atraso injustificado no desenvolvimento dos serviços em relação 

ao cronograma físico, ou for constatado descumprimento de quaisquer outras 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidência, 

na rescisão unilateral do contrato pela Administração; 

 

19.1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo 

com a gravidade da infração, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato pela Administração, garantida a defesa 

prévia. 

 

19.1.6. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a FUMEC, bem 

como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas 

hipóteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução ou da entrega do 

objeto contratado sem motivo justificado ou der causa à inexecução total ou parcial 

do contrato; 

 

19.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, no caso de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude. 

 

19.1.7.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a 

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

ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos 

determinantes da punição. 

 

19.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 

demais, quando cabíveis. 

 

19.3. 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. 
 

19.4. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que 

lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
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por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 

comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 

do Código Civil. 

 

VIGÉSIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

20.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

 

21.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

21.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

21.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou 

 

21.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para 

a Administração; ou 

 

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

 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

21.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, ficarão assegurados à CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 

80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 VIGÉSIMA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 
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22.1. Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se licitação na 

modalidade Convite sob nº ________, cujos atos encontram-se no Processo 

Administrativo nº FUMEC.2020.00000027-91. 

 

VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

 

23.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação e à 

proposta da licitante vencedora de fls. ____, do processo administrativo em epígrafe. 

 

VIGÉSIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

24.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 

 

25.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas -SP, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão 

contratual não resolvida administrativamente. 

 

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

 

Campinas, ____ de ___________ de 2020. 

 

 CONTRATANTE  

 

CONTRATADA  

 

TESTEMUNHA 1: Nome: ..................... R.G. nº...................... 

 TESTEMUNHA 2: Nome: ..................... R.G. nº...................... 
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ANEXO III 

 

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 nº ______________,  está enquadrada 

como (  ) Microempresa ou (    ) Empresa de Pequeno Porte e está cadastrada nessa 

condição no Município de Campinas, com o CRC  nº____________ está dentro da sua 

validade. 

 

 

 

 

Campinas,          de  de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/ DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: FUMEC.2020.00000027-91 

 

INTERESSADA: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, MEMORIAIS DESCRITIVOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO, 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, VISANDO A REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE FUMEC DESCENTRALIZADA SUDOESTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA 

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM CAMPINAS/SP, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS 

ANEXOS. 

 

MODALIDADE: Convite n° 02/2020  

 

Assinalar 1 opção:  

 

( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa 

____________________________________________________________________ 

CNPJ________________________________________________, compareceu na presente data das 

____:____ às ____:____ no local onde serão executados os serviços, a fim de realizar a vistoria técnica 

e atestar o local, as instalações e as condições, tomando conhecimento de todas as informações e 

condições para a execução do objeto da licitação epigrafada, em atendimento ao subitem 6.11.3 do 

instrumento convocatório.  

 

Funcionário/representante da licitante que efetuou a visita: _______________ 

RG n° ____________________.  

 

( ) Declaramos que a empresa _________________________________________ não efetuou a visita 

técnica no local onde serão executada a obra/serviços, mas assume incondicionalmente a 

responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 

estabelecidas nesta licitação, em atendimento ao subitem 6.11.3 do instrumento convocatório. 

 

 Campinas, ______ de __________________ de 2020 

 

___________________________ 

Profissional da FUMEC 

 __________________________________ 

(Nome da empresa licitante) 

(Nome, assinatura do profissional credenciado pela empresa) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

 

 

Ref.: Convite nº 02/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: FUMEC.2020.00000027-91 

 

 

 

Prezados Srs., 

 

 

Declaramos, para fins do que prescreve o subitem 6.16 da Carta-Convite em epígrafe, 

que o(s) profissional(is) detentor(es) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT 

apresentada(s) por esta empresa, em atendimento ao subitem 6.13 da mesma Carta-

Convite, integrará(ão) a equipe técnica responsável pela execução dos serviços objeto 

do presente certame. 

 

 

 

 

Campinas,  ____   de _____ _________de 2020. 

 

 

 

 

 

____________________________________  
Empresa Licitante  
(Responsável Legal – nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA CONVITE Nº 02/2020 

 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônico e 

complementares, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, planilha orçamentária e cronograma 

físico-financeiro, visando a reforma e ampliação da unidade Fumec Descentralizada Sudoeste da 

Fundação Municipal para Educação Comunitária em Campinas/SP, conforme instrumento convocatório 

e seus anexos. 

. 

 

2 - DA REMUNERAÇÃO 

 

2.1 - PROPOSTA:  

      

Item Descrição Valor Total 

01 Elaboração de projetos arquitetônico e complementares, 

memoriais descritivos, memoriais de cálculo, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro, visando a 

reforma e ampliação da unidade Fumec Descentralizada 

Sudoeste da Fundação Municipal para Educação 

Comunitária em Campinas/SP, conforme instrumento 

convocatório e seus anexos 

 

VALOR TOTAL GLOBAL:   

 

O       preço       global       proposto       é     de      R$ ___________ (____________) fixo 

e irreajustável, para a execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

2.2 - Nos preços indicados estão incluídos todos os custos operacionais da atividade, os 

tributos eventualmente devidos e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em 

horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, bem como as demais 

despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle 

tecnológico, bem como a desoneração da folha de pagamento em cumprimento a Lei  Federal 

nº 12.546/2011 e suas alterações, quando aplicável, de modo a constituir a única 
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contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

3 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

3.1 – Os serviços, objeto da presente proposta, serão executadas no prazo de 06 (seis) 

meses, contados da data do recebimento da “Ordem de Início dos Serviços” expedida pela 

FUMEC. 

 

4 – DAS DECLARAÇÕES 

 

4.1 - Declaramos que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e 

condições da Carta Convite, em especial as constantes dos Anexos I – Especificações 

Técnicas, bem como, às condições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais 

normas complementares e das condições constantes da Carta Convite supra.  

 

4.2 - Declaramos que a desoneração da folha de pagamento, conforme Lei nº 12.546/11 

e suas alterações: (assinalar com um “X” uma das opções) 

 

( ) sim, está sendo considerada no valor proposto, em razão do CNAE principal da 

empresa enquadrar-se neste benefício. 

 

( ) não, não está sendo considerada no valor proposto, em razão do CNAE principal da 

empresa, não se enquadra neste benefício. 

 

4.3 – Declaramos, em cumprimento ao subitem 7.5 da carta-convite, que o CNAE que 

representa a atividade de maior receita da empresa é:  (copiar do cartão CNPJ). 

 

4.4 – Declaramos que a vigência da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

5 – DADOS BANCÁRIOS 

 

Banco nº Nº Agência 

 

Nome da Agência 

Nº Conta Corrente e o DV 

Local e data:    

 

Responsável pela empresa Nome completo 

RG n.º CPF n.º 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC  
Ref.: Convite N.º 02/2020  

 

 

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 interpor recurso ou 
desistir de recorrer contra atos da Administração, em qualquer fase do certame.  
 

 

 

Campinas,     de  de 2020. 

 

 

 

_____________________________________  
Assinatura  
Nome  

Cargo 

 

 

 

 

Observação: anexar Ato Constitutivo da Licitante 
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ANEXO VIII 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2020.00000027-91 

CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC.  

CONTRATADA:_________________________________________.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos arquitetônico e 

complementares, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro, visando a reforma e ampliação da unidade Fumec Descentralizada Sudoeste da 

Fundação Municipal para Educação Comunitária em Campinas/SP, conforme instrumento convocatório 

e seus anexos 
MODALIDADE: Carta-Convite nº 02/2020.  

CARTA-CONTRATO Nº: ____/2020.  
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 

dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

Campinas, ___ de _________ de 2020. 

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

CPF: ___________________________ RG: _____________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _______________________________________  
E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):_______________________________________________________  
Assinatura: ____________________________________________________  

CONTRATADA  
Nome e Cargo: ________________________________________________  

CPF: ___________________________ RG: _____________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: _______________________________________  

E-mail institucional: __________________________________  
E-mail pessoal: _________________________________  

Assinatura:___________________________________________  


