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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC  

TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2019 - FUNDACC - EDITAL Nº 007/2019  

PROCESSO N.° 044/2019-FUNDACC  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 

DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, 

MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EQUIPADO COM 
MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA (VALE 

REFEIÇÃO). 
  
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n°. 05, de 02 de janeiro 
de 2019, da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, doravante 
denominada Entidade de Licitação, torna público aos interessados, que estará 
reunida no dia, hora e local abaixo discriminados, a fim de receber, abrir e examinar 
documentação e propostas de empresas interessadas em participar da Licitação – 
Modalidade Tomada de Preços nº. 001/2019, do tipo menor preço global (menor 
percentual de taxa de administração), objetivando a Contratação de empresa 
especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento 
de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de 
similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de 
segurança, (Vale Refeição) com a finalidade de ser utilizado pelos funcionários da 
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, obedecendo às disposições da 
Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, 
legislação correlata, bem como Decreto Municipal nº. 167/02, de 21 de agosto de 
2002 (Anexo V) de demais exigências deste Edital e a Lei Municipal nº 2.449, de 26 
de novembro de 2018. 
 

1. DO OBJETO:  
 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a Contratação de empresa especializada 
na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 
documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar 
tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, (Vale 
Refeição) com a finalidade de ser utilizado pelos funcionários da Fundação 
Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC, conforme especificações 
descritas no Termo de Referência (Anexo I) que integra o presente Edital, em 

todos os seus termos e condições. 
 

2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL: 
 

2.1.  A abertura dos envelopes relativos à habilitação e à proposta será efetuada da 
seguinte forma:  
2.1.1.  No dia 12 de março de 2019, às 12h00, encerramento do recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e recolhimento das propostas de preços, 
devidamente fechados, na forma disposta nos itens 5 e 6 deste edital, que serão 
abertos às 15h00.  
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2.1.2.  O endereço para entrega e abertura dos envelopes é: Rua Santa Cruz, nº. 396, 
Centro, Caraguatatuba, CEP 11.660-150 aos cuidados da Comissão Permanente de 
Licitação da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba.  
2.2.  Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no 
primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, 
ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.  
2.3.  Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Entidade de 
Licitação após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda 

fechados, aos respectivos remetentes.  
2.4.  A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos 
deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, e-mail, telegrama, fax-simile, ou 
ainda requerimento, sendo enviados ou protocolados diretamente no endereço abaixo 
descrito, até 05 (cinco) dias antes da data estabelecida para apresentação das 
propostas. A Entidade de Licitação responderá por escrito às solicitações de 
esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará cópias das respostas, 
incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já 
tenham retirado ou venham a retirar o Edital, no seguinte endereço: 
Rua Santa Cruz, 396, Centro, Caraguatatuba - SP – Brasil, CEP n.° 11.660-150, 
fone-fax (0l2) 3897-5661 e-mail: licitacao@fundacc.sp.gov.br. 
 

3. DA REPRESENTAÇÃO: 
 

3.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, mediante procuração com poderes específicos para intervir nas 
fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da abertura dos 
envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante, caso 
contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.  
3.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante.  
 

4. DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
 

4.1. Esta Tomada de Preços está aberta a todas as Licitantes elegíveis e que 

demonstrem satisfatoriamente para a Entidade de Licitação sua elegibilidade, sua 
capacidade de recursos para executar o Contrato de forma eficiente. 
4.2. Os documentos relativos à Habilitação (Envelope nº. 1) e à Proposta (Envelope 
nº. 2), serão apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração 
Pública, ou ainda publicação em órgão da Imprensa Oficial.  
4.3. Os documentos apresentados em cópia sem autenticação,deverão estar 
acompanhados dos originais para conferência pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação. 
4.4. Os documentos de habilitação e de proposta deverão ser entregue sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e identificados 
apropriadamente, nos termos dos itens 5 e 6.  
4.5. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 
licitatório.  
4.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será 
elegível para participar deste processo licitatório.  

mailto:licitacao@fundacc.sp.gov.br
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4.7. Em circunstâncias excepcionais, a Entidade de Licitação poderá solicitar a 
prorrogação do prazo de validade das propostas, por escrito, não sendo admitida a 
introdução de quaisquer modificações na proposta.  
 

5. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº. 1): 
 

5.l. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão 
Permanente de Licitação em envelope opaco indevassável e lacrado devidamente 

fechado. Deverá constar a Razão Social da Empresa, CNPJ/MF e endereço, ser 
fechado e rubricado sobre seu fecho e, em seu anverso, ser endereçado com letras 
legíveis, contendo externamente os seguintes dizeres: 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 - EDITAL Nº 007/2019 - FUNDACC 

Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na 

forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado 

com microprocessador com chip eletrônico de segurança - Vale Refeição 

ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO 
 

5.2. Para fins de habilitação, as Licitantes brasileiras devem apresentar a 
documentação a seguir:  
 
5.2.1. Relativamente à situação jurídica:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (incluindo suas últimas 
alterações), ou última alteração consolidada, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado os 
documentos de eleição de seus administradores;  
 
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir;  
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício.  
 
e) Declaração em papel timbrado, conforme Anexo II, assinada pelo representante 
legal da empresa. 
 
f) Declaração de condição de Microempresa ou EPP (caso se enquadre) em papel 
timbrado, conforme Anexo III, assinada pelo representante legal da empresa. 
 
5.2.2. Relativamente à regularidade fiscal:  
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), emitida pelo site 
http://www.receita.fazenda.gov.br/ ;  
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal — CEF, pelo site 
http://www.caixa.gov.br;  
 
c) Comprovante de Regularidade com a Fazenda Federal, por meio da 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais 
e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às contribuições previstas nas alíneas ―a‖ 
e ―d‖ do artigo 11 da Lei Federal nº 8.212/91;  

 
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando 
sua regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da Licitante;  
 
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando 
sua regularidade quanto aos tributos mobiliários da Fazenda Municipal, do 
domicílio ou sede da Licitante; 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, emitida pelo site http://www.tst.jus.br/certidao; 
 
5.2.3. Relativamente à situação econômico-financeira:  
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da 
Sede da Licitante;  
 
5.2.4. Comprovação de sua capacidade técnica, demonstrada por meio de um ou 
mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, onde 
comprovem ter a Licitante aptidão para o fornecimento pertinente e compatível com o 
objeto do Edital;  
 
5.2.5. Não será permitida a participação de empresa consorciada, na mesma 
Licitação, em mais de um Consórcio ou isoladamente;  
5.2.6. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

Consórcio, tanto na fase de Licitação quanto na da execução do Contrato;  
5.2.7. A Licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da celebração do 
Contrato, a constituição e o registro do Consórcio nos termos do compromisso 
referido no item 5.2.5. 

5.2.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões apresentadas, 

serão válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
Obs.: A participação da licitante nesta Tomada de Preços significa a sua plena 
aceitação de todos os itens do presente edital, ao qual o procedimento é vinculado. 

 
6. DA PROPOSTA (Envelope nº. 2): 

  
6.1. A proposta será entregue à Comissão Permanente de Licitação em envelope 
opaco indevassável e lacrado devidamente fechado. Deverá constar a Razão Social da 
Empresa, CNPJ/MF e endereço; ser fechado e rubricado sobre seu fecho e, em seu 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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anverso, ser endereçado com letras legíveis, contendo externamente os seguintes 
dizeres:  
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0XX/2019 – EDITAL Nº 007/2019 - FUNDACC 

Contratação de empresa especializada na administração, 

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos 
de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de 
similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip 

eletrônico de segurança - Vale Refeição  
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA 

 
6.2. Na proposta/planilha de preços (Anexo VI) deve constar:  
 
6.2.1. Razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ, no Ministério da Fazenda;  
6.2.2 Nome, Cédula de Identidade - Registro Geral, Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF/MF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável 
pela assinatura do Contrato;  
6.2.3. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data final 
prevista para a sua execução; 
6.2.4.Especificação clara, completa e detalhada do serviço ofertado, conforme 
definido no Anexo I; 
6.2.5. O preço cobrado a título de taxa de administração poderá ser inferior a 
0% (zero) por cento, admitindo-se, assim, taxa negativa; 
6.2.6. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, 
durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações; 
6.2.7. Preços dos itens para os quais está apresentando proposta, expressos em 
algarismo e por extenso em moeda corrente brasileira, discriminando o preço 
unitário por item e preço global (Anexo VI); 
6.2.7.1. Os preços deverão estar cotados para entrega no local indicado no item 1.1. 
Nos preços propostos pelas Licitantes deverão estar inclusos todos os custos 
referentes a bens e serviços auxiliares objeto desta Licitação, incluindo entre outros, 
as despesas com impostos, embalagens, seguro, transporte (carga e descarga) até o 
local do destino despesas de montagem e instalação, testes operacionais e material 
de consumo para realização dos serviços, de toda e qualquer taxa ou despesa que 
incidir sobre os mesmos, bem como custos decorrentes das condições de garantia;  
6.2.7.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e o total, prevalecerão os 
primeiros e, se houver divergência entre os valores por extenso e seus 
correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso; 
6.2.8. Assinatura ou rubrica, identificada por meio de carimbo, datilograficamente ou 
digitada. 
6.2.9. O valor total estimado da presente Tomada de Preços é de R$249.480,00 
(Duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais). 

 
7. DO PROCEDIMENTO: 

 
7.1. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de abertura, 
obedecerão aos trâmites abaixo estabelecidos: 
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7.1.1. No local, dia e hora previstos no Edital, aberto o certame, a Comissão receberá 
os envelopes contendo a documentação para habilitação (Envelope n.° 1), os quais 
serão analisados e vistados pelos membros da Comissão e representantes das 
licitantes presentes, para então serem abertos ante os representantes das Licitantes. 
7.1.2. Após verificação dos documentos de habilitação, segundo os requisitos 
estabelecidos neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação desclassificará as 
empresas que não apresentarem documentação que não esteja em conformidade com 
o mesmo, e os documentos serão também analisados pelos representantes das 

licitantes presentes e vistados por todos. 
7.1.3. Na sequência serão recolhidos os envelopes com as propostas (Envelope n.° 2) 
das licitantes habilitadas, uma vez, transcorridos o prazo para interposição de 
recursos administrativos cabíveis OU com o julgamento OU desistência dos 
eventualmente interpostos, OU ainda, havendo expressa renúncia de recursos por 
parte de todos os participantes, sendo lidas uma a uma, as propostas e rubricadas 
pelos membros da Comissão de Licitação e por todas as licitantes presentes, 
devidamente registrada em ata. 
7.1.4. Avaliadas as propostas, serão desclassificadas aquelas que apresentarem 
irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, não 
atendam às especificações exigidas no presente edital, contenham preços excessivos 
ou manifestamente inexequíveis. 
7.1.5. Será lavrada ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as 
ocorrências, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação 
e pelas Licitantes que participarem da reunião.  
7.2. As decisões quanto à habilitação e classificação serão publicadas no Diário 
Oficial do Municío de Caraguatatuba, bem como no sítio eletrônico da FUNDACC: 
http://www.fundacc.sp.gov.br/. 
 7.3. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento 
dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro 
poderá ser recebido. 
7.4. A Comissão inabilitará a Licitante ou desclassificará as propostas que não 
contiverem as informações requeridas nos itens 5 e 6, respectivamente, ou que 
contrariarem este Edital.  
7.5. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Entidade de Licitação poderá fixar às Licitantes o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou desclassificação.  
7.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados erros 
ou omissões formais, de que não resultarem prejuízo para o entendimento das 
propostas.  
 
8. DAS CONDIÇÕES DO REPASSE PARA OS FUNCIONÁRIOS 

8.1. Os depósitos para o pagamento dos funcionários serão realizados no primeiro 
dia útil do mês, no montante dos créditos aos funcionários, e em sendo a taxa 
negativa, será o valor dos créditos aos funcionários abatidos do valor da taxa de 
administração negativa; 
8.2. Os pagamentos devidos, em decorrência das obrigações assumidas serão 
efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Anexo VI – Proposta, 
devendo corresponder aos serviços efetivamente entregues; 
8.3. A licitante vencedora deverá indicar juntamente com a documentação fiscal, o 
número da conta corrente e a agência do banco em que mantiver tal conta; 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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8.4. A Nota Fiscal de fornecimento do objeto em questão deverá ser 
obrigatoriamente eletrônica; 
8.6. Em caso de necessidade de providências por parte da licitante vencedora, os 
prazos de pagamento serão suspensos e considerados o fornecimento em atraso, 
sujeitando-a a aplicação de multa e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas 
na legislação e neste edital. 
 
9. DO JULGAMENTO: 

 
9.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço, ofertado globalmente, 
pelo item descrito no Anexo VI.  
9.2. A adjudicação do objeto deste Edital será feita pelo valor global, para apenas 
uma Licitante.  
9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá via 
sorteio, em ato público para o qual todas as Licitantes serão convocadas.  
9.4. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação 
e adjudicação pelo Presidente da Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba.  
9.5.   O resultado desta Tomada de Preços, será publicado no Diário Oficial do 
Município de Caraguatatuba e em seus meios normais de divulgação, tais como sitio 
eletrônico, mural no saguão, etc.  
 
10. DOS RECURSOS: 

 
10.1. Dos atos praticados pela Entidade de Licitação poderá haver recurso no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme 
o caso.  
10.2. Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das 
propostas terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos 
praticados pela Entidade de Licitação, caberá à autoridade competente atribuir 
eficácia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razões de 
interesse público.  
10.3.  Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento 

da habilitação, os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em 
invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior 
abertura, em data que será fixada pela Comissão Permanente de Licitação, o que fará 
constar em ata.  
10.4. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Fundação Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado.  
10.5. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação 
será submetido ao Presidente da Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, para que se proceda à devida homologação e consequente 
adjudicação. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
11.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a 
Licitante às seguintes sanções, quando for o caso:  
a) advertência;  
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b) perda da Garantia de Execução Contratual em favor da Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba;  
c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Entidade de Licitação por prazo não superior a 2 (dois) anos.  
11.2. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de 
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.  
11.3. As sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de 
caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente 

comprovadas perante a Entidade de Licitação.  
11.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas 
no Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.  
11.5. A Licitante se sujeita às sanções previstas no Decreto nº. 167, de 21 de agosto 
de 2002, parte integrante deste Edital (Anexo V). 
 
12. DO CONTRATO: VIGÊNCIA: 
 
12.1. O prazo de vigência do contrato será de acordo com o que dispõe a Cláusula 
Quarta do Contrato (Anexo IV), a contar da data de assinatura, admitida a 
prorrogação nos termos da lei. 
12.2. A Licitante vencedora deverá firmar o Contrato (Anexo IV), no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 
12.3. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Entidade 
de Licitação convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 11, 
no que couber. 
12.4. O presente Edital, Especificações Técnicas, Proposta da Licitante, integrarão o 
Contrato independentemente de transcrição. 
  
13. DO PAGAMENTO: 
 
13.1. Pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no 
contrato (Anexo IV), parte integrante do presente edital. 
 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
14.1. As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos 
recursos próprios da FUNDACC dotação 1759 13.122.0148.2077 3.3.90.46 – Auxílio 
Alimentação.  
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
15.1. Os serviços deverão ser realizados rigorosamente em conformidade com os 
termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta 
condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.  
15.2. A FUNDACC estará, a todo tempo, livre de responder por obrigações de 
qualquer natureza, assumidas pela licitante vencedora junto a terceiros, visando à 
execução dos serviços ora ajustado. 
15.3.  A FUNDACC fica isenta de responsabilidade de atos praticados por terceiros, 
na execução do objeto da presente licitação, sem sua expressa autorização. 
15.4.  Caso a Licitante vencedora se recuse a executar o objeto contratual ou venha 
a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, 
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independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar 
pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação.  
15.5.  A atuação da Licitante perante a Comissão Permanente de Licitação, assim 
como na execução do Contrato será registrada no Cadastro de Fornecedores da 
FUNDACC e constará dos certificados e declarações solicitadas.  
15.6. A licitante vencedora poderá ser alijada do certame em qualquer fase, se a 
Entidade de Licitação tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação, 
não apreciado pela comissão, supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 

15.7. Ao participar da presente licitação, a licitante assume integral responsabilidade 
pela autenticidade e vericidade de todos os documentos e informações prestadas, 
respondendo na forma da Lei por qualquer irregularidade constatada. 
15.8. Deverá ser assinado pela licitante vencedora, juntamente com o contrato, 
Termo de Ciência e Notificação (Anexo VII) para fins de encaminhamento e instrução 
dos autos ao Tribunal de Contas. 
15.9.  Aplicar-se-ão às relações estabelecidas, o Código de Defesa do Consumidor – 
Lei Federal nº 8.078/90, sem prejuizo das demais legislação correlatas. 
15.10. Integram o presente edital os anexos: 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Declaração fatos Impeditivos; 

 Anexo III – Declaração de Micro Empresa; 

 Anexo IV – Contrato; 

 Anexo V – Decreto; 

 Anexo VI – Proposta/Planilha de Preços. 

 Anexo VII – Termo de Ciência e Notificação 
15.11 - Os casos omissos serão soberanamente resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
16.1. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de:  
16.1.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando 
conhecimento aos interessados, notificando-se, por escrito, às Licitantes que já 

tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas, antes da data inicialmente marcada; 
16.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente Licitação, a qualquer 
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando 
ciência aos interessados.  
16.1.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a esta 
Licitação, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias, para abertura das 
propostas, a contar da publicação das alterações.  
16.1.4. A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital e da Descrição do Fornecimento, bem como na observância dos 
preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.  
16.1.5. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça do 
Estado de São Paulo, Comarca de Caraguatatuba.  

Caraguatatuba, 21 de fevereiro de 2019.  
 
 

LUIZ ERNESTO SANTOS HORSCHUT 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da FUNDACC 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente Edital a Contratação de empresa especializada na 
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos 
de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, 
equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, (Vale Refeição) 
com a finalidade de ser utilizado pelos funcionários da Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC. 

 
2 – DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo da contratação é oferecer o benefício do vale-refeição para os servidores 
públicos da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, criado pela lei 
municipal nº 2.449, de 26 de dezembro de 2018. Além do mais, há o reflexo positivo 
no rendimento do servidor ter sua alimentação nos dias de serviço, com qualidade, 
sem onerar seus rendimentos e sem o desgaste de deslocamentos extras às suas 
residências. E também a possibilidade de contratação de fornecedor dos serviços em 
questão em condições mais vantajosas através de um novo processo licitatório. 
Considerando os fatores acima descritos, a contratação do serviço de fornecimento de 
vale-refeição é necessária por aspectos jurídicos e relevantes para o melhor 
desenvolvimento dos trabalhos pelos servidores públicos da Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba. 
 
3 – QUANTIDADES ESTIMADAS DO CONTRATO 
 

 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL 

QTD. 
ESTIMADA 

DE 

SERVIDOR
ES 

VALOR 
VALE 

REFEIÇÃO 
– DIA 

 
QTD. DE 

DIAS 

ÚTEIS 
POR 
MÊS 

VALOR DO 
VALE 

REFEIÇÃO 
MENSAL 

VALOR 
MENSAL 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

40 H/S 63 15,00 22 330,00 20.790,00 249.480,00 

 
Total de Servidores: 63 
Total de Valor Mensal: R$ 20.790,00 
Total de Valor Anual: R$ 249.480,00 
 

A quantidade mensal de servidores a ser apresentada pela CONTRATANTE é 
estimada, podendo a mesma variar para mais ou para menos, conforme 
necessidade da CONTRATANTE. 
O valor diário do benefício poderá ser alterado ao longo da vigência do 
Contrato a ser firmado, em função das necessidades da CONTRATANTE. 
 
4 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
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O vale-refeição dos servidores deverá ser fornecido através de cartões 
eletrônicos/magnéticos ou de tecnologia similar, personalizados com o nome do 
servidor, com sistema de controle de saldo, senha numérica pessoal e intransferível, 
para validação da compra/transação eletrônica no ato de aquisição de refeições nos 
estabelecimentos credenciados, conforme escolha do servidor. Além disso, deverá ser 
de utilização nacional, para ser utilizado nas capitais e outras cidades do país, 
devendo ser confeccionado com qualidade técnica para evitar fraudes e falsificações. 
4.1 - O fornecimento poderá variar de acordo com o número de 

servidores/beneficiários, bem como pela quantidade e valor do benefício. As 
quantidades de vales e os servidores que receberão serão informados mensalmente 
pelo Departamento Pessoal da Prefeitura de Caraguatatuba, por solicitação via 
online, podendo ser alteradas para mais ou para menos, sem ônus adicional. 
A Divisão de Recursos Humanos da CONTRATANTE ficará responsável por prestar 
qualquer tipo de informação referente ao pedido do vale-refeição, comunicação de 
extravio, confecção de cartões, transferência de saldos, e outros. Além disso, ficará 
responsável de receber a Nota Fiscal da prestação do serviço via correio eletrônico. 
Os pedidos mensais de recargas e/ou créditos nos cartões serão efetuados pela 
Divisão de Recursos Humanos, por meio do envio online de arquivo eletrônico, com 
antecedência de 07 (sete) dias corridos da data de entrega pretendida. 
Os cartões deverão ser entregues em envelopes lacrados, com manual básico de 
utilização. A primeira remessa dos cartões deverá ser entregue com os mesmos 
bloqueados e o desbloqueio deve ser feito pelo beneficiário, através de Central de 
Atendimento eletrônico/SAC/internet. 
As primeiras emissões de cartões solicitados deverão ser confeccionados sem 
nenhum ônus para a CONTRATANTE. 
A contratada, sempre que solicitada, deverá enviar lista atualizada dos 
estabelecimentos credenciados para aceitação do vale-refeiçãosempre que houver 
alteração. A lista deve ser apresentada contento razão social, nome fantasia, CNPJ, 
endereço e telefone dos estabelecimentos. 
Os cartões de refeição deverão possibilitar na aquisição de qualquer tipo de refeição 
pelos servidores, nos estabelecimentos Credenciados. O reembolso às empresas 
credenciadas será efetuado pontualmente, sob inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, independentemente da vigência do contrato, ficando claro que a 

CONTRATANTE não responderá, solidária nem subsidiariamente, por esse 
reembolso. 
A CONTRATADA deverá manter número igual ou superior de estabelecimentos 
credenciados durante toda a execução do serviço, comunicando a Contratante, a 
ocorrência de novos credenciados e suas respectivas alterações. 
Os créditos disponibilizados no cartão serão cumulativos e disponíveis aos usuários, 
independente da freqüência de uso do cartão, sem prazo para expiração, mesmo após 
a vigência do serviço, sem ônus para CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá credenciar os estabelecimentos sugeridos pela Divisão de 
Recursos Humanos, ressalvando apenas a situação em que não houver interesse do 
estabelecimento comercial; 
A CONTRATADA deverá manter, nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua 
rede, indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos. 
As alterações ocorridas de inclusões e/ou exclusões de beneficiários serão 
informadas pela CONTRATANTE, à medida que for necessário. 
A CONTRATADA deverá atestar que dispõe de central de atendimento (Serviço de 
Atendimento ao Cliente – SAC) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para 
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prestar serviçosde comunicação de perda, roubo, extravio ou dano, dúvida, saldo de 
crédito, bloqueio e desbloqueio, solicitação de 2ª via de cartão e senha e outros. 
A CONTRATADA será responsável pela reposição dos créditos utilizados 
indevidamente através de clonagem, rouba/furto, danificação e outros; 
No caso da CONTRATADA não utilizar sistema ―on-line‖, deverá ser disponibilizado 
terminais de recarga, consulta de saldo e troca de senha, em locais indicados pela 
Departamento de Recurso Humanos da Prefeitura gratuitamente. 
A CONTRATADA deverá dispor de central de atendimento telefônico para 

atendimento da CONTRATANTE, via 0800 ou ligação local. 
Serão exigidas providências imediatas quanto à correção das deficiências apontadas 
pela CONTRATANTE, em relação à execução dos serviços contratados. 
O servidor que deixar de integrar o sistema de cartão ou ter suspensa sua 
participação por qualquer motivo deverá permanecer com o saldo disponível no 
cartão, sem prazo de expiração, até a utilização total do saldo remanescente. 
A CONTRATADA deverá realizar a reposição dos cartões defeituosos, extraviados, 
furtados ou roubados, bem como, se necessário, bloquear o saldo existente logo após 
a devida comunicação do fato ocorrido, e creditá-lo a favor do servidor no novo 
cartão, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos a partir da data de bloqueio, sem 
ônus para contratante. 
 
5 – DO CONTRATO: 
 
O Período de vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado, 
com base no Inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 
A empresa vencedora da licitação deverá apresentar 48h após a assinatura 
do contrato, lista atualizada contendo no mínimo 30 (trinta) 
estabelecimentos credenciados ativos no segmento de restaurantes, 
lanchonetes, padarias, em Caraguatatuba/SP, sob pena de desclassificação. 
 
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
Os cartões deverão ser entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, 
contados a partir da data de solicitação pela CONTRATANTE. A primeira via 

deste cartão para cada novo servidor deverá ser entregue, também, em até 07 
(sete) dias corridos. Eventuais solicitações de segunda via de cartão e 
complementação de recargas serão feitas no mesmo prazo e sem ônus para 
CONTRATANTE. 
A entrega dos cartões deverá ser efetuada via Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, através do serviço de SEDEX, sem cobrança de taxa entrega, 
transporte, seguros, mão de obra, fretes e outros adicionais para a 
Contratante. 
 
Local de entrega: Sede Administrativa da Fundação educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, localizada na Rua Santa Cruz, 396, Centro, Caraguatatuba–
SP, CEP 11660-150. 
A entrega ocorrerá no horário de funcionamento das 08h às 17h, de segunda 
à sexta-feira. 
Em casos de descumprimento das exigências acima citada a contratada será 
notificada para regularização no prazo máximo de 30 dias corridos, sujeita a 
rescisão contratual sem ônus para a contratante. 
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ANEXO II 

 
À 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 
 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/19 – EDITAL Nº 007/2019 
PROCESSO INTERNO: 044/2019 
  
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de 
cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com 
microprocessador com chip eletrônico de segurança, (Vale Refeição) com a finalidade 
de ser utilizado pelos funcionários da Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba - FUNDACC. 

 
DECLARAÇÃO 

 
DECLARAMOS para fins de participação na Tomada de Preços acima, que 

nossa empresa: 
1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e 

indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do 

estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou 
indireto com a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, 
nos termos do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena 
de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e, menores de 16 anos em qualquer outro tipo 
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações 
necessárias para participar do presente certame e das condições de locação; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente edital e das 
especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do contrato, 
independentemente de transcrição. 
 
Por ser expressão da verdade, eu _________________, representante legal desta 
empresa, firmo a presente. 

Local e data. 
 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO III 
 
 
À 
FUNDACC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 
 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 
PROCESSO Nº 044/2019 
EDITAL Nº 007/2019 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de 
cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com 
microprocessador com chip eletrônico de segurança, (Vale Refeição) com a finalidade 
de ser utilizado pelos funcionários da Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba - FUNDACC. 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
DECLARAMOS, para fins de participação no certame acima, sob as penas da Lei, 
que nos enquadramos na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 de 07/08/2014. 
 
Data, 

 
 

Nome da licitante 
Carimbo e assinatura 
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ANEXO IV 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI FIRMAM A FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL E CULTURAL DE 

CARAGUATATUBA – FUNDACC E A EMPRESA 
__________________. 

 
CONTRATO Nº ---/19 
PI Nº 044/19 
TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 001/19 
EDITAL Nº 007/19 
 
PARTES CONTRATANTES 
 
Por este instrumento contratual de um lado, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede em Caraguatatuba/SP, na Rua Santa Cruz, nº. 396, Centro, 
Caraguatatuba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.652.750/0001-19, neste ato 
representada por sua Presidente, Srª. SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI, 
portadora da Cédula de Identidade nº. 16.222.264-6 SSP/SP, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 116.045.638-00, doravante 
simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ___________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, com sede na Rua _________, nº ___, 
Bairro_______, Cidade_______, ora representada pelo(a) Sr.(a) ____________, portador(a) 
da Cédula de Identidade nº. __________, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob o nº. ___________, residente e domiciliado(a) na Rua 
_________, nº. ___, Bairro ______, Cidade_______, têm entre si, justo e acertado o 
presente contrato de prestação de serviços, decorrente da Tomada de Preço nº 
001/19 - FUNDACC, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

e demais cominações legais cabíveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a 
seguir especificadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
O objeto do presente instrumento contratual consiste na Contratação de empresa 
especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento 
de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de 
similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de 
segurança, (Vale Refeição) com a finalidade de ser utilizado pelos funcionários da 
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO 
2.1 - A CONTRATADA, neste ato e por este instrumento, ficará obrigada a executar 
o(s) serviço(s) requisitado(s), rigorosamente de acordo com as especificações contidas 
no Termo de Referencia e Anexo I. O(s) serviço(s) que for(em) rejeitado(s) deverá(ão) 
ser reparado(s) dentro do prazo fixado pela Administração da FUNDACC, sem 



 

 16 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 

Edital nº 007/2019 – Tomada de preços nº 001/2019 – Processo Interno nº 044/2019 
Contratação de empresa para fornecimento de cartão tipo Vale-Refeição  

qualquer ônus para a CONTRATANTE, o que não ocorrendo ensejará aplicação da 
multa prevista no artigo 4º, do Decreto Municipal nº 167/2002. 
2.2 - O(s) serviço(s) somente será(ão) considerado(s) aceito(s) após conferência pelo 
responsável. 
2.3 - A CONTRATANTE, fiscalizará obrigatoriamente a execução do Contrato, a fim 
de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados às especificações e 
demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o(s) serviço(s) 
executado(s), a seu critério, se não corresponderem ao previsto no Anexo I e Termo 

de Referência, deste Edital. 
2.4 - O objeto da presente licitação será entregue: 
2.4.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação do(s) serviço(s) 
executado(s) com as especificações constantes no Termo de Referência, e 
similaridade; 
2.4.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade do(s) serviço(s) e 
consequente aceitação, pelo Setor Competente. A empresa vencedora do certame 
obriga-se a executar o objeto a que se refere no Termo de Referência de acordo 
estritamente com as especificações nele descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a reparação do mesmo quando constatado no seu recebimento não 
estar em conformidade com as referidas especificações. Executado o(s) serviço(s), se a 
qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com 
as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada 
para efetuar a reparação do mesmo. 
2.5 - O(s) serviço(s) executado(s) deverá(ão) respeitar as normas regulamentadoras e 
as certificações vigentes no país. 
 
CLAUSULA TERCEIRA 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO 
3.1 – O preço global dos serviços é de R$ _______ (_____________ Reais), pagos após a 
medição dos serviços efetivamente executados e recebidos, mediante apresentação 
das respectivas faturas/notas fiscais, aprovadas pela Diretoria Financeira no prazo 
máximo de 30 DDL (trinta dias do lançamento). 
3.2 – A CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas das guias de 
recolhimento da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e informações a Previdência Social – Lei nº 9.528, de 10/12/97, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.803, de 20/10/98) com relação aos empregados, 
GPS da empresa e PIS, COFINS E ISSQN da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 
referente a Nota Fiscal emitida, para liberação dos respectivos pagamentos e, manter 
atualizada todas as documentações exigidas para a habilitação durante toda a 
execução do contrato. 
3.3 – Os valores não serão reajustados durante a vigência do presente contrato. 
 
CLAUSULA QUARTA  
PRAZOS CONTRATUAIS 
O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se após sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por termo aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
REMUNERAÇÃO E SUPORTE ORÇAMENTÁRIO 
5.1 - Para fins de controle orçamentário, previsão financeira, representação legal e 
eventuais penalidades, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o montante fixo 
de R$ R$ __________ (__________________ Reais), que correrá por conta da seguinte 
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dotação orçamentária da FUNDACC: 1759 13.122.0148.2077 3.3.90.46 – Auxílio 
Alimentação.  
 
CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 - Além dos encargos definidos no Edital do TP nº 001/2019 (parte integrante 
deste contrato), constituem-se obrigações da CONTRATADA: 
6.1.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos fixados 

no Anexo I e Termo de Referência, do Edital nº 07/2019; 
6.1.2 Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
do contrato; 
6.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 
6.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 
6.1.5 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 
6.1.6  O(s) serviço(s), mesmo executado(s) e aceito(s) ficam sujeito à reparação em 
sua totalidade pela contratada desde que comprovada à existência de má execução, 
cuja verificação só será possível posteriormente;  
6.1.7 No preço global deverá estar incluso todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive com transporte, encargos da legislação social, trabalhista, tributária e 
previdenciária, bem como a responsabilidade civil por qualquer dano causado a 
terceiros. 
6.2 - Todos os tributos incidentes sobre o(s) serviço(s), objeto deste contrato, 
legalmente atribuíveis à CONTRATADA serão por ela pagos e seus respectivos 
comprovantes apresentados à CONTRATANTE, sempre que exigidos. 
6.3 - A CONTRATANTE estará livre de responder por obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, junto a terceiros, visando à prestação do(s) serviço(s), ora ajustados. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DIREITOS E PENALIDADES 
Ficam assegurados a CONTRATANTE os direitos previstos no art. 77, da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas alterações, ficando certo que a inexecução total ou parcial do 
contrato, por parte da CONTRATADA, enseja a sua rescisão, respondendo ela, nesse 
caso, pelos danos causados à Administração ou a terceiros, por sua culpa e dolo, 
constituindo-se motivos de rescisão do contrato, no que forem aplicáveis ao presente 
, aqueles previstos no art. 78, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, declarando a 
CONTRATADA estar ciente dos direitos da Administração de rescisão unilateral, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XIII do citado art. 78, da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações, e bem assim das disposições do Decreto Municipal n.º 
167, de 21/08/02, sobre penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
FORO 
As partes elegem o foro do Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, em 
detrimento a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato. 
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, que 
mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir por si e seus herdeiros ou 
sucessores, em 2 (duas) vias de igual teor, com o mesmo fim perante testemunhas 
instrumentais que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo legal, 
providenciar a publicação, na imprensa oficial, do extrato do contrato, a teor do art. 
61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, tudo para que o 
ato produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Caraguatatuba, ___ de ________ de 2019.  
 
 
 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
 

Presidente da FUNDACC 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal da empresa 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 
  
________________________                             _______________________ 
RG n°                     RG n° 
CPF nº                                                    CPF nº 
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ANEXO V 

 

DECRETO N.º 167/02, DE 21 DE AGOSTO DE 2002. 

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância 

Balneária de Caraguatatuba, no uso de suas atribuições legais, e 

 

- Considerando que o artigo 115 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atribui aos órgãos da Administração, a faculdade de expedir normas relativas 
aos procedimentos operacionais a serem observadas na realização das 
licitações, no âmbito de sua competência, e 
 

- Considerando , mais, que a mencionada Lei nº 8.666/93, ao se referir às 

penalidades a que se sujeitam os participantes de licitações, o faz genericamente, 

sendo, portanto, necessário o estabelecimento de parâmetro para a aplicação de 

sanções administrativas;  

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º - A aplicação da multa de infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da 

Lei nº 8.666/93, no âmbito do Município de Caraguatatuba obedecerá o disposto 

neste Decreto. 

 

Art. 2º -  A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração 

Municipal caracteriza o descumprimento total da Obrigação assumida, sujeitando-o 

as seguintes penalidades: 

I-    multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ou  

II-   pagamento correspondente 'a diferença de preço decorrente de nova licitação 

para o mesmo fim. 

 

Art. 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo 

do disposto no §1º do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de 

mora de 2% (dois por cento ) ao mês, fracionada em 0,0033 por dia de atraso da 

obrigação não cumprida. 

 

Art. 4º  - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser 

aplicadas ao contratado as seguintes penalidades: 
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I- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 

cumprida; ou 

II- retenção da caução prestada, se for o caso. 

 

Art. 5º  - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado no 

contrato administrativo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento da intimação. 

 

Parágrafo Único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado 

ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 4º deste decreto, considerando-se a 

mora  nesta hipótese a partir do primeiro dia útil seguinte ao término dos prazos 

fixados no contrato ou instrumento equivalente; 

 

Art. 6º  - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de 

material somente será apreciado se efetuado dentro dos  prazos  fixados no contrato 

no contrato ou instrumento equivalente. 

 

Art. 7º   - As multas referidas neste Decreto deverão não impedem na aplicação de 

outras sanções previstas na Lei 8.666/93 

 

Art. 8º  - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos     os 

procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 

Art. .9º   - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 15/97, de 15 de janeiro de 1997. 

 

Caraguatatuba, 21 de agosto de 2002. 

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO VI 
PROPOSTA COMERCIAL/PLANILHA DE PREÇOS 

 
À 
FUNDACC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 
 
REF.: Tomada de Preços nº 001/2019, Processo nº 044/2019 
 Edital nº 007/2019 
Fornecedor: 
CNPJ:     Inscrição Estadual: 
Endereço:    Bairro:     CEP: 
Cidade:    Estado: 
Telefone:    Fax:    
e-mail:   
 
Dados bancários para pagamento: 
Banco ___________ Agência ________________ C/C __________________ 
Obs.: a conta deverá ser no CNPJ da favorecida 
 
Pelo presente formulamos proposta comercial para a Tomada de Preços Nº 
001/2019 que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 
documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de 
similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de 
segurança, (Vale Refeição), em conformidade com as quantidades, especificações e 
condições contidas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. 
 
 

LOTE ÚNICO 

 
Item 

Quantid. Unidade 
 

Descrição 
Marca/ 

Fabricante 

Valor Unitário 
(algarismo e 
por extenso) 

R$ 

Valor Total 
do Item 

(algarismo e 
por extenso) 

R$ 

       

 
 

Preço global: R$ __(algarismo)__ (_________por extenso_________) 
Condições de pagamento: Mediante apresentação das respectivas faturas/notas 
fiscais, aprovada pela FUNDACC, no prazo máximo de até 30 DDL (trinta dias do 
lançamento); 
Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
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Prazo de entrega: 05 (cinco) dias; a contar da assinatura do contrato; 
 
Vigência contratual: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado por termo aditivo; 
Nome: Responsável pela assinatura do Contrato   Estado civil:____________ 
RG nº:  __________________________________  CPF nº: ______________________ 
Endereço: Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado  CEP: _________________________ 
 

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais 
e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do 
objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da 
solicitação de propostas e seus anexos.  
 
Data, 

 
 

_______________________________ 
(assinatura do representante legal/carimbo) 
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ANEXO VII 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
 
CONTRATANTE: Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC 
CONTRATADA: ____________________________________ 

CONTRATO N° ---/2019  PROCESSO INTERNO Nº 044/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de 
cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com 
microprocessador com chip eletrônico de segurança, (Vale Refeição) com a finalidade 
de ser utilizado pelos funcionários da Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba - FUNDACC. 
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 
eletrônica aos interessados. 
 
Caraguatatuba __/__/2019 
 

CONTRATANTE 
 
Nome e Cargo: Silmara Selma Mattiazzo Bolognini, presidente 

E-mail institucional: financeiro@fundacc.sp.gov.br 

   
Assinatura: __________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
 
Nome e Cargo: _______________________________, _______________ 

E-mail institucional: _________________________________________ 

 
Assinatura: ___________________________________________________ 

 
 


