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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/55135. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e administração de vales  

refeição /alimentação na forma de cartões magnéticos/ eletrônicos, destinados aos servidores e aos 

empregados públicos ativos da FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – 

FUMEC. 
 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, após 

consulta à Procuradoria Jurídica apresenta resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela 
Sra(ta) Michele Maia Miraldo da Empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 

COMÉRCIO S/A – CNPJ 69.034.668/0001-56, segue resposta: 

 
Questionamento:  

QUANTO A ACEITAÇÃO DE TAXA NEGATIVA 
Será aceita a proposta com taxa de administração no percentual zero e negativo?  

 
Resposta: 

Entendemos que a Licitante tem o direito e o dever de formular sua Proposta com a taxa que seja 

condizente com seus custos e necessidades, conforme previsto no subitem 8.3 do Edital: 
“8.3. As TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO ofertadas deverão ser apresentadas com a inclusão de todos os custos 
operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos, eventuais pedágios, bem como as demais despesas diretas e 
indiretas, sem que caiba direito ao proponente de reivindicar custos adicionais. 

8.3.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.” 

 

Mas, nos reservamos o direito de considerar o disposto no subitem 8.9, aceitando a menor taxa 

possível, no interesse do Erário: 
 “8.9. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas escritas que apresentarem TAXAS 
DE ADMINISTRAÇÃO excessivas, ou seja, superiores aos percentuais máximos (de Taxa de Administração), 
aceitáveis pela FUNDAÇÃO, constantes do ANEXO IX – PLANILHA DE TAXAS PERCENTUAIS MÁXIMAS 
ACEITÁVEIS” 

 

 
Com base na Manifestação acima, ratificamos a decisão e mantemos o Prazo de Entrega e o 

Edital inalterados. 

 
 

 
Campinas, 11 de março de 2.016. 

 
 

 

Nelson Gonçalves 
Gestor de Pregão 

  


