
  

 

  

 
           

 

1 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 

Edital nº 007/2018– Carta Convite nº 002/2018 – Processo Interno nº 181/2018 

Aquisição de material de expediente 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC  

CARTA CONVITE N.° 002/2018 - EDITAL Nº 007/18  

PROCESSO N.° 181/2018-FUNDACC 

 

A FUNDACC, ora representada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

JEAN CLEBER NISSOLA, Portaria nº 014, de 09 de março de 2018, FAZ SABER a 
todos os interessados, que se acha aberto um procedimento licitatório, sob a 
modalidade de Convite, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como o disposto na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar nº 147/14 de 
07/08/2014, Decreto Municipal nº 167, de 21 de agosto de 2002 e demais normas 
Municipais vigentes, com as especificações constantes deste ato convocatório, 
expedindo a presente Carta Convite à: 
 
Destinatário:   
Endereço:  
 
Para que participe do certame, apresentando a sua proposta, e, desde logo, 
esclarecendo que o presente ato convocatório será afixado no Quadro de Avisos, no 
saguão do prédio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, sito na Rua 
Santa Cruz, n.º 396, Centro, nesta cidade de Caraguatatuba, para que a licitação seja 
extensiva a outros cadastrados na especialidade, desde que manifestem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do dia e horário fixados para 
recebimento das propostas, como dispõe o art. 22, § 3.º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações, observando-se as seguintes especificações. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1 - Destina-se a presente Carta Convite à contratação de empresa para fornecimento 
de material de expediente para utilização nas unidades da Fundação Educacional 

e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC, em conformidade com as quantidades, 
especificações e condições contidas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. 
 
2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividades 
pertinente ao objeto da contratação e que atenderem a todas as exigências deste Edital 
e seus anexos. 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que:  
a) sejam declarados inidôneos para licitar por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direita ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena 
de incidir no parágrafo único do art. 97, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 
b) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
c) tenha(m) como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera 
governamental da Administração Municipal; 
d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
 
3 - DIA, HORÁRIO E LOCAL PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
3.1 - Os envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação poderão ser 
protocolados até o dia 24/04/2018, impreterivelmente até as 12h00m, diretamente 
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no Protocolo da Seção de Licitação da FUNDACC, sito à Rua Santa Cruz, n.º 396, 
Centro, Caraguatatuba/SP; 
3.2 - A abertura dos envelopes dar-se-á às 15h00m do mesmo dia, na sala de 
reuniões da FUNDACC, sito à Rua Santa Cruz, n.º 396, Centro, Caraguatatuba/SP; 
3.3 - Os envelopes serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação, no local, 
data e horário mencionados no subitem 3.2 deste item; 

3.4 - A licitante que protocolar os envelopes após o horário especificado no subitem 
3.1 deste item, não poderá participar do presente certame, tendo seu envelope 
devolvido mediante recibo de devolução.  
 
4 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
 
4.1 Os envelopes, contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, deverão ser 
fechados e rubricados sobre seu fecho e, em seu anverso, ser endereçado com letras 
legíveis, à Comissão Permanente de Licitação, constando a Razão Social da Empresa, 
CNPJ/MF, endereço, e nº da Carta Convite, na forma constantes nos itens 5 e 6, 
subitens 5.1 e 6.1. 
4.2 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de 
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde 
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Presidente da Comissão e 
membros. 
4.3 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da 
Proposta de Preço. 
4.4 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes à Habilitação e à Proposta de Preço e seus anexos, deverão 
ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente. 
 

5 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) 
 
5.1 - O envelope, contendo os Documentos de Habilitação, deverá ser fechado e 
rubricado sobre seu fecho e, em seu anverso, ser endereçado com letras legíveis, à 
Comissão Permanente de Licitação, constando a Razão Social da Empresa, CNPJ/MF, 
endereço, e nº da Carta Convite, e, na forma a seguir: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CARTA CONVITE N.° 002/2018-FUNDACC  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  

ENVELOPE Nº1 – HABILITAÇÃO  

LICITANTE: __________________________ (Razão Social/CNPJ ou 

ME/Endereço) 

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;  
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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/ ;  
 
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; 

 
6 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (Envelope nº 2) 
6.1 - O envelope, contendo a Proposta, deverá ser fechado e rubricado sobre seu fecho 
e, em seu anverso, ser endereçado com letras legíveis, à Comissão Permanente de 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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Licitação, constando a Razão Social da Empresa, CNPJ/MF, endereço, e nº da Carta 
Convite, e, na forma a seguir: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CARTA CONVITE N.° 002/2018-FUNDACC  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  

ENVELOPE Nº2 – PROPOSTA  

LICITANTE: __________________________ (Razão Social/CNPJ ou 

ME/Endereço) 

6.2 - A empresa licitante deverá anexar a proposta conforme modelo Anexo IV, 
devendo esta ser datilografada/digitada em papel timbrado ou sulfite, com carimbo do 
CNPJ/MF da empresa, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 
licitante, contendo as seguintes especificações: 
6.2. Na(s) proposta(s) (Anexo IV) deve(m) constar:  
6.2.1. Nome, 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. Prazo de entrega: A entrega dos produtos será realizada em até 5 (cinco) dias 
úteis, após emissão da autorização de fornecimento. 
6.2.5. Preços dos itens para os quais está apresentando proposta, expressos em 
algarismo e por extenso em moeda corrente brasileira, discriminando o preço total 
(Anexo VI); 
6.2.5.1. 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;  
6.2.5.2. 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; 
6.2.6. Assinatura ou rubrica, identificada por meio de carimbo, datilograficamente ou 
digitada. 
6.3. Não se admitirá proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou 
irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 Obs.: A participação da licitante nesta Carta Convite significa a sua plena 
aceitação de todos os itens do presente instrumento convocatório ao qual o 
procedimento é vinculado. 
 
7 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
7.1 - No dia, hora e local designados no Edital, será realizada a sessão pública para 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta e Documentação de Habilitação, 
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devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 
credenciamento, comprovando, possuir os necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
7.2 – A Comissão procederá à abertura dos Envelopes que deverão ser rubricados 
pelos membros da Comissão e licitantes presentes, conferindo-os quanto à validade e 
cumprimento das exigências contidas no edital.  

7.3 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências contidas no 
presente edital. 
7.4 – Analisados os Documentos e após julgamento das Habilitações, serão analisadas 
as Propostas, das licitantes Habilitadas. 
7.5 - O julgamento e a classificação das propostas serão pelo critério de menor preço 
global, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com as 
exigências deste ato convocatório e que consignar o menor preço global. Ocorrendo 
empate, adotar-se-á o critério de desempate por sorteio, em ato público, na forma do 
art. 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006; 
7.6 - As propostas serão examinadas e rubricadas pelas licitantes presentes e 
membros da Comissão. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem 
irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, não atenda às 
especificações exigidas, contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
7.7 – Também serão desclassificadas as propostas que contenham preços unitários e 
globais superiores aos praticados pelo mercado; 
7.8 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) 
dias para apresentação das razões do recurso, devendo protocolizar no horário de 
atendimento da FUNDACC, no período compreendido entre 09h00min às 12h00min e 
das 14h00m às 17h00, junto a Comissão de Licitação, situada à Rua Santa Cruz nº 
396, Centro, sendo-lhes assegurado vista dos autos. 
 
8– REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO 
 

8.1 - A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços de fornecimento conforme as 
descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência. 
8.2 - Os materiais deverão ser entregues na sede, Rua Santa Cruz, 396, Centro, 
Caraguatatuba - SP – Brasil CEP n.° 11.660-150. 
8.3 - A entrega dos produtos será realizada até o quinto dia útil a partir da assinatura 
do contrato e emissão de solicitação de autorização de fornecimento. 
8.4 - Entende-se como entrega dos materiais a colocação no local e no prazo indicados 
nos itens 8.2 e 8.3 desta Cláusula. 
8.5 – Os serviços somente serão considerados executados após a conferência de praxe 
e aprovação da FUNDACC; 
8.6 – Todos os tributos incidentes sobre os serviços, objeto do contrato, legalmente 
atribuíveis á licitante vencedora serão por ela pagos e seus respectivos comprovantes 
apresentados à FUNDACC, sempre que exigidos;  
8.7 – Quando o material apresentar defeito, o mesmo será substituído, sem ônus para 
a FUNDACC, durante o período de vigência do contrato;  
8.8 - Atender aos chamados da FUNDACC, devidamente formalizados, no máximo em 
até 48 (quarenta e oito horas), tomando as providências necessárias para substituir os 
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materiais no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, enquanto estiver dentro da vigência 
contratual; 
8.9 – O fornecimento terá o acompanhamento direto da FUNDACC, fiscalizado e 
acompanhada por Servidor a ser designado, indicado na forma do artigo 67 da Lei 
8.666/93. 
8.10 - No preço global deverá estar incluso todos os custos diretos e indiretos, 

incluindo encargos da legislação social, trabalhista, tributária e previdenciária, bem 
como a responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros; 
8.11 - A licitante vencedora ficará sujeita a fiscalização da FUNDACC, quanto à 
execução dos serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo 
observadas as normas e especificações técnicas, e, demais requisitos previstos na 
presente Carta; 
8.12 – A licitante vencedora deverá respeitar e cumprir todas as obrigações 
convencionadas neste instrumento, colaborando em tudo que se fizer necessário para 
que a FUNDACC alcance os objetivos propostos, com pleno sucesso do evento 
programado; 
8.13 - A licitante vencedora assume expressamente a responsabilidade pelo 
ressarcimento de quaisquer danos causados a terceiros, decorrentes de falhas e 
natureza técnica, imprudência ou imperícia, acidentes provocados por imprudência na 
segurança, etc. 
8.14 – A FUNDACC estará, a todo tempo, livre de responder por obrigações assumidas 
pela licitante vencedora, junto a terceiros, visando à execução dos serviços, ora 
ajustado. 
8.15 - Em caso de necessidade de providências por parte da licitante vencedora, os 
prazos de pagamentos serão suspensos e considerados os fornecimentos em atraso, 
sujeitando-a a aplicação de multa e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas 
na legislação e neste edital. 
8.16 – A FUNDACC fica isenta de responsabilidade de atos praticados por terceiros, 
sem expressa autorização. 
 
9 - CONTRATO 

9.1 - O prazo do presente contrato é de 01 (um) mês, iniciando-se após a assinatura, 
podendo ser prorrogado por termo aditivo. 
9.2 - A licitante vencedora deverá comparecer na FUNDACC, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da convocação feita pela seção competente para esse fim, 
apta para a assinatura do respectivo contrato, sob pena de, não o fazendo, serem 
aplicadas as penalidades previstas em lei. 
9.3 – O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e partes integrantes, conforme 
disposto neste edital e pelas demais normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
9.4 – A FUNDACC rescindirá unilateralmente o contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, salvo por motivo de força maior plenamente 
justificado, caso se verifique qualquer das hipóteses arroladas nos incisos I a XII e 
XVII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
9.5 – Fica desde já eleito o foro da Comarca de Caraguatatuba/SP, para dirimir 
quaisquer questões oriundas da presente licitação e do contato que em decorrência 
dela vier a se firmado. 



  

 

  

 
           

 

7 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 

Edital nº 007/2018– Carta Convite nº 002/2018 – Processo Interno nº 181/2018 

Aquisição de material de expediente 

 

9.6 – Deverá ser assinado pela licitante vencedora, juntamente com o contrato, Termo 
de Ciência e Notificação para fins de encaminhamento e instrução dos autos ao 
Tribunal de Contas, conforme Anexo V. 
 
10 - RECURSOS FINANCEIROS 
 

10.1 - A respectiva contratação será atendida pela seguinte dotação, constante do 
orçamento vigente: FUNDACC – 1209 04.122.0148.2077 3.3.90.30 – Material de 
Consumo. 
10.2 - Os preços ofertados deverão incluir todas as despesas incidentes sobre os 
serviços a serem prestados. 
10.3 - A licitante vencedora deverá indicar juntamente com a documentação fiscal, o 
número da conta corrente e a agência do banco em que pretende receber pelo serviço; 
10.4 - Caso a licitante vencedora não indique a conta corrente, o pagamento será 
efetuado diretamente na FUNDACC, sito à Rua Santa Cruz, n° 396, Centro, neste 
Município; 
 
11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 - A licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o Instrumento Contratual, deixar de entregar documentação, ou 
apresentar documentação em desacordo com o Edital, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar o fornecimento, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeita às sanções 
previstas no Decreto Municipal nº 167, de 21 de agosto de 2002, estando à disposição 
de todas as licitantes, cópia deste instrumento bem como o disposto nos Artigos e na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 - À licitante vencedora, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa, sem prejuízo, quando for 
o caso, de perdas e danos: 
I - advertência; 

II - multa administrativa, graduável e progressiva conforme a gravidade da infração, 
não excedendo, cada uma, o equivalente a 2% (dois por cento) no mínimo e no máximo 
10% (dez por cento) do valor do contrato, acumulável com as demais sanções; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não inferior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
11.3 – As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 11.2 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos contratos regidos por 
esta Lei: 
I – Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II – Tenham praticado atos ilícitos visando a desfrutar os objetivos da licitação; 
III – Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
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11.4 - Será aplicada a multa diária de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia, até o 
trigésimo dia de atraso, sobre o valor global do contrato, quando a Contratada, sem 
justa causa, não cumprir os prazos previstos no contrato; 
11.5 - Será aplicada multa diária de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor 
global do contrato, quando a Contratada, sem justa causa, interromper, suspender 
total ou parcialmente, ou ainda, deixar de executar o objeto contratual. 

11.6 - Será aplicada multa de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia sobre o valor 
global do contrato, quando a Contratada: 

11.6.1 - Executar o objeto licitado em desacordo com as especificações técnicas 
aplicáveis, independentemente da obrigação de fazer as reparações necessárias às 
suas expensas. 

11.6.2 - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto licitado; 
11.6.3 - Ocasionar, sem justa causa, atraso para o início do atendimento de 

que trata a presente licitação. 
11.6.4 - Interromper ou suspender total ou parcialmente a entrega dos 

produtos por prazo superior a dois dias, sem prejuízo das demais multas previstas 
neste Edital. 

11.6.5 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 
sem prévia e expressa concordância da FUNDACC. 
11.7 - Fica estabelecida a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, a cargo da parte que inobservar quaisquer das previsões do instrumento 
contratual, dando causa a sua rescisão. 
11.8 - Não havendo pagamento a fazer à licitante vencedora, serão as multas e outros 
débitos inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva. 
11.9 - As importâncias relativas às multas definidas nos itens anteriores, serão pagas 
pela Contratada, após a respectiva notificação, no prazo que lhe for assinalado, sob 
pena de cobrança judicial, respondendo pelo pagamento, a garantia prestada. 
11.10 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
11.11 - Fica a licitante vencedora assegurada de acordo com o disposto no Art. 78, 
inciso XV da Lei Federal nº 8666/93. 
 

12 - PENALIDADES E RESCISÃO 
12.1 - O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual que vier 
a ser celebrado entre as partes sujeitará a licitante vencedora às penalidades 
elencadas no artigo 86 e seguintes, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas quanto às 
multas, as disposições do Decreto Municipal nº 167, de 21 de agosto de 2002, anexo a 
este edital; 
12.2 - As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que a 
FUNDACC rescinda unilateralmente o instrumento contratual e aplique outras 
sanções previstas na legislação vigente. 
12.3 - As multas serão descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execução do 
Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
12.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a FUNDACC poderá ainda, 
garantida prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções previstas nos artigos 
87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações. 
12.5 - O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das 
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sanções previstas no edital e no contrato, na forma do artigo 78, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
13- DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 - À Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o direito de realizar, a 
qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências no sentido de 

verificar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a 
veracidade de informações e circunstâncias pertinentes; 
13.2 - À FUNDACC, reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto, se em 
desacordo com as especificações constantes na presente Carta Convite;  
13.3 - Não consistirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal 
que não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento; 
13.4 - Os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e outros cabíveis 
a espécie, oriundos do presente instrumento, serão de inteira responsabilidade da 
licitante vencedora, eximindo a FUNDACC das obrigações, sejam elas de qualquer 
natureza;  
13.5 - Do julgamento, da classificação das propostas e dos atos públicos previstos 
neste procedimento lavrar-se-ão atas circunstanciadas que serão assinadas pela 
Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes; 
13.6 - Poderão ser obtidos maiores esclarecimentos junto à Comissão de Licitações da 
FUNDACC, sito à Rua Santa Cruz, nº 396, Centro, em Caraguatatuba, de Segunda a 
Sexta-feira, no horário das 09h00min às 16h30min; 
13.7 - A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
vinculada às demais condições especificadas neste instrumento convocatório; 
13.8 - À FUNDACC reserva-se o direito de revogar ou anular, total ou parcialmente 
esta licitação sem que advenha para os proponentes, direitos ou indenizações, 
conforme artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
13.10 – Integram o presente edital os anexos: 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Declaração fatos Impeditivos; 

 Anexo III – Declaração de Micro Empresa; 

 Anexo IV – Proposta Comercial; 

 Anexo V – Termo de Ciência e Notificação; 

 Anexo VI – Contrato. 
13.11 - Os casos omissos serão soberanamente resolvidos pela Comissão Permanente 
de Licitação.  

 
Caraguatatuba, 10 de abril de 2018. 

 
 
 

JEAN CLEBER NISSOLA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
FUNDACC 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

1 – DO OBJETO 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para utilização 
nas unidades da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC. 
 
2 – DA JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO 
Os materiais destinam-se ao atendimento dos expedientes das unidades que compõem 
a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, incluindo a sede 
administrativa, Polo Cultural, Teatro Mario Covas, Museu de Arte e Cultura e Oficinas 
Culturais. As quantidades foram estimadas com base na demanda dos materiais, 
considerando-se informações de consumo anteriores.  
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

Item Descrição Quantidade 

01 
Apagador para quadro branco. Formato anatômico, corpo plástico, 

feltro especial substituível, 15 x 5 cm, Apaga qualquer superfície tipo 

lousa, branco, vidro, etc. Unitário. 
10 

02 
Apontador de lápis com depósito,material plástico resistente com 

lâmina em aço carbono temperado, medindo  5.5 x 2.0 x 1.0 cm. 
Embalagem com 25 unidades. 

3 

03 Borracha branca nº40, para apagar grafite. Caixa com 40 unidades. 7 

04 
Caixa Box de polionda para arquivo morto 350x130x250 mm na cor 

amarela. Embalagem com 25 unidades. 
1 

05 
Caixa Box de polionda para arquivo morto 350x130x250 mm na cor 

azul. Embalagem com 25 unidades. 
2 

06 
Caixa Box de polionda para arquivo morto 350x130x250 mm na cor 

verde. Embalagem com 25 unidades. 
2 

07 
Caixa Box de polionda para arquivo morto 350x130x250 mm na cor 
vermelha. Embalagem com 25 unidades. 

2 

08 
Caneta esferográfica azul, escrita média, esfera de tungstênio 1mm, 

tampa e tampinha na cor da tinta  
12 

09 
Caneta esferográfica preta, escrita média, esfera de tungstênio 1mm, 

tampa e tampinha na cor da tinta.  
12 

10 Pincel marca texto, amarelo, embalagem com 12 unidades. 12 

11 Clips 3/0, em arame galvanizado, embalagem com 500 gramas. 20 

12 Clips 6/0, em arame galvanizado, embalagem com 500 gramas 15 

13 
Cola líquida branca, a base de água, lavável, tubo com 90 gramas. 

Caixa com 12 unidades. 
10 

14 
Cola em bastão - tubo com 20 gramas, glicerina, água e 

conservantes , caixa  com 10 unidades 
10 

15 Corretivo em fita - medida aproximada 5 mm x 5.5 m 4 

16 
Corretivo líquido a base d'água, frasco com 18 ml. Caixa com 12 
unidades. 

4 

17 
Notas auto-adesivas removíveis 38x50 mm, bloco com 100 folhas, 

pacote com 4 unidades. 
30 

18 Elástico de látex nº 18, caixa com 100 gramas. 15 



  

 

  

 
           

 

11 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 

Edital nº 007/2018– Carta Convite nº 002/2018 – Processo Interno nº 181/2018 

Aquisição de material de expediente 

 

19 
Envelope ofício 114x229 mm, s/rpc, papel 75g, na cor branca, caixa 

com 1000 unidades. 
5 

20 
Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga de 18mm, 

graduável e com trava de segurança.  
25 

21 
Etiqueta de papel, tamanho A4 288,5x 200,0 mm. Embalagem com 

100 unidades. 
5 

22 
Extrator de grampo tipo piranha, confeccionado em material plástico 

com ponta metálica, na cor preta. Unitário. 
20 

23 
Fita adesiva transparente 12 mm x 40 m. Embalagem com 10 

unidades. 
15 

24 
Fita adesiva PP 48 mm x 45m ,transparente. Embalagem com 4 
unidades. 

20 

25 Fita crepe 18mm x 50m. Embalagem com 6 unidades. 15 

26 Fita crepe 50mm x 50m. Embalagem com 6 unidades. 20 

27 
Grampeador médio de mesa para grampo 26/6. Em aço com base 

plástica antiderrapante. Unitário. 
20 

28 
Grampo para grampeador 23/10, galvanizado, fabricado com arames 
de aço e tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 unidades. 

15 

29 
Grampo para grampeador 26/06, galvanizado, fabricado com arames 

de aço e tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 unidades. 
20 

30 
Grampo trilho plástico completo (macho e fêmea) com engate das 

hastes por pressão, branco, 195x7x58 mm. Embalagem com 50 

unidades. 
10 

31 
Lápis preto - em madeira, grafite preto, corpo sextavado, apontado, 

com borracha, dureza HB, nº 2. Caixa com 72 unidades. 
10 

32 
Livro ata pautado, sem margem, numerado, capa dura preta, 

dimensões 297x206 mm, 100 folhas. Unitário. 
10 

33 Livro ponto, capa dura azul, 210x143mm, 160 folhas. Unitário. 10 

34 
Livro protocolo de correspondência, formato 153x216 mm, com 100 

folhas. Unitário. 
10 

35 
Marcador permanente para CD/DVD/Blu-ray/retro,  2.0 mm, preto. 

Caixa com 12 unidades. 
15 

36 
Molha dedo para manusear papel, em gel, 12 gramas. Embalagem 

com 12 unidades. 
5 

37 
Papel sulfite ,tamanho A4  210 x 297mm, papel 75 g/m², branco, 

embalagem com 500 folhas. Caixa com 10 embalagens. 
20 

38 
Papel vergê, 180 g/m², tamanho A4 210mm x 297mm, pacote com 

100 folhas. 
30 

39 
Pasta plástica polipropileno transparente cristal c/elástico, na 

espessura 55 mm,, 245x55x335 mm. Unitário. 
35 

40 
Pasta tipo Registrador AZ, com espessura de 1.7 mm, forrada em 

papel monolúcido 75g plastificado,  

com lombada larga, tamanho ofício, na cor preta. Unitário. 
20 

41 
Pasta em ―L‖, pasta em polipropileno incolor, perfeita transparência e 

sem aderência ao papel, espessura 0,15, formato A4 – 210 x 297 
mm. Pacote com 10 unidades. 

12 

42 
Pilha tamanho palito, tipo  alcalina,  modelo  AAA,  características  

adicionais  não recarregável. Caixa com 06 cartões contendo 16 

unidades cada.  
5 

43 
Pilha pequena, tipo alcalina, modelo AA, características adicionais 

não recarregável. Caixa com 12 cartões contendo 8 unidades cada.  
10 

44 
Pilha bateria, tipo alcalina, 9v. Caixa com 12 cartóes contendo 1 

unidade cada, 
12 
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45 
Pincel para quadro branco recarregável na cor azul – caixa com 12 

unidades. 
10 

46 
Pincel para quadro branco recarregável na cor preta – caixa com 12 

unidades. 
10 

47 
Pincel para quadro branco recarregável na cor vermelha – caixa com 

12 unidades. 
10 

48 
Régua plástica transparente de 30 cm, no mínimo 3mm de 

espessura e 35mm de largura, graduada em milímetros  (não 

maleável). Unitário. 
15 

49 
Saco plástico PE 0,12 mm, tamanho A4, com 4 furos. Caixa com 100 
unidades. 

10 

50 Tesoura multiuso de ―8‖ em aço inox, medindo 21 cm. Unitário. 20 

 
4 – DOS RECURSOS 
Os recursos orçamentários necessários para execução da despesa correrão à custa das 
seguintes dotações orçamentárias Funcional 04.122.0148.2077 – Ficha 1209 do 
Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo.  
 
5 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO  
As propostas deverão conter especificações detalhadas dos produtos oferecidos, 
mencionando marca, modelo, dimensões, e demais referências que permitam perfeita 
análise e aceitação. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos 
materiais bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser verificadas as 
características. 
 
6 - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA / RECEBIMENTO  
6.1 - Os materiais deverão ser entregues na Sede Administrativa da Fundacc, 
localizada na Rua Santa Cruz, 396, Centro, Caragauatatuba/SP, CEP. 11660-150, de 
segunda-feira a sexta-feira das 09h às 17h. Os materiais serão recebidos por 
servidores da Fundacc. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, 
inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

6.2 - O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelo funcionário da 
FUNDACC, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e 
assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte 
da transportadora, devidamente datado e assinado;  
6.3 -  Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;  
6.4 - Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, será verificada, por funcionário do Departamento Administrativo da 
Fundacc, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações 
contidas no edital da licitação;  
6.5 - Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser 
substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, 
não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação 
de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em 
substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 
definitivamente recebido e aceito;  
6.6 - O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela 
perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;  
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6.7 - O prazo de entrega do produto ofertado será de até 05 (cinco dias), contados a 
partir da emissão da autorização de fornecimento. 
 
7 – DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento será efetuado, em até 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação de 
Faturas/Notas Fiscais correspondente, aprovadas pela Diretoria Financeira da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba.  
7.2 – O valor ofertado para o fornecimento dos materiais objeto dessa licitação não 
sofrerão reajustes durante a vigência do contrato. 
 
8 – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1 - Caberá ao licitante vencedor:  
a) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à FUNDACC ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  
b) Prestar esclarecimentos à FUNDACC sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o 
envolvam, independentemente de solicitação;  
c) Arcar com os custos referentes a transporte do material para entrega junto à 
FUNDACC; 
d) Emitir nota fiscal discriminada legível e sem rasuras; 
e) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos os 
esclarecimentos que forem solicitados pela FUNDACC, cujas reclamações se obriga a 
atender. 
8.2 - Caberá a FUNDACC: 
a) Devolver o material que estiver fora da especificação deste Termo de Referência, e 
solicitar sua substituição ou cancelamento se for o caso; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 
licitante com relação ao objeto desta aquisição;  
c) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom fornecimento;  
d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
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ANEXO II 
 
 
À 
FUNDACC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 
 
REF.: Carta Convite nº 002/2018 
PROCESSO Nº 181/2018 
EDITAL Nº 007/2018 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente em 
conformidade com as quantidades, especificações e condições contidas no Anexo I 
deste Edital – Termo de Referência. 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAMOS para fins de participação na Carta Convite 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 FUNDACC, 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 dos serviços; 

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.: Carta Convite nº 002/2018 
PROCESSO Nº 181/2018 
EDITAL Nº 007/2018 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente em 
conformidade com as quantidades, especificações e condições contidas no Anexo I 
deste Edital – Termo de Referência. 
 
 

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 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À 
FUNDACC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 
 
REF.: Carta Convite nº 002/2018, Processo nº 181/2018, Edital nº 007/2018 
 
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 CARTA CONVITE Nº 002/2018 
que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais de 
expediente, em conformidade com as quantidades, especificações e condições contidas 
no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. 
 

Item Especificação Quantidade Valor Unit Valor 
Global 

     

 
Preço global: R$ _____________ (_____________________________________________) 

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;  
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias; a contar da assinatura do contrato; 
Vigência contratual: 01 (hum) mês a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por termo aditivo; 
 
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 V 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC 

CONTRATADA:  
CONTRATO N°  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente em 
conformidade com as quantidades, especificações e condições contidas no Anexo I 
deste Edital – Termo de Referência. 
 

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, _____/_____/_____ 
 
Nome e Cargo: _______________________________________________ 
E-mail institucional: _________________________________________ 

E-mail pessoal: _______________________________________________ 
   
Assinatura: __________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
Nome e Cargo: _______________________________________________ 
E-mail institucional: __________________________________________ 
E-mail pessoal:________________________________________________  
 
Assinatura: ___________________________________________________ 
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ANEXO VI 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

CONTRATO SOB Nº 00/2018 
CARTA CONVITE SOB Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 181/2018 
EDITAL Nº 007/2018 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE ENTRE A 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL 
DE CARAGUATATUBA E A EMPRESA 
________________________________. 

 
PARTES CONTRATANTES 
 
Por este instrumento contratual de um lado, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE CARAGUATATUBA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede em Caraguatatuba/SP, à Rua Santa Cruz, nº 396, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________, ora representada por sua Presidente, Srª. SILMARA SELMA MATTIAZZO 
BOLOGNINI, portadora da cédula de identidade nº _________ e do CPF nº __________, e 
doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, com sede à 
___________________, ora representada pelo Sr. __________, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº ____________________ e do CPF/MF nº ____________________, 
denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acertado o presente contrato de 
prestação de serviços, decorrente da Carta Convite nº 002/2018, 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 
1.1 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente em 
conformidade com as quantidades, especificações e condições contidas no Anexo I 
deste Edital – Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

 2.1 – A CONTRATADA deverá desenvolver os trabalhos conforme especificações da 
contidas no Anexo I – Termo de Referência. 
2.2 - Os materiais deverão ser entregues na sede, Rua Santa Cruz, 396, Centro, 
Caraguatatuba - SP – Brasil CEP n.° 11.660-150. 
2.3 – As entregas serão efetuadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de 
assinatura do contrato ou após a emissão de autorização de fornecimento. 
2.4 - Entende-se como entrega dos materiais a colocação no local e no prazo indicados 
nos itens 2.2 e 2.3 desta Cláusula. 
2.5 – Os serviços somente serão considerados executados após a conferência de praxe 
e aprovação da FUNDACC; 
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2.6 – Todos os tributos incidentes sobre os serviços, objeto do contrato, legalmente 
atribuíveis á licitante vencedora serão por ela pagos e seus respectivos comprovantes 
apresentados à FUNDACC, sempre que exigidos;  
2.7 - Realizar testes e corrigir defeitos no material, inclusive com a sua substituição 
quando necessário, sem ônus para a FUNDACC, durante o período de vigência do 
contrato;  

2.8 - Atender aos chamados da FUNDACC, devidamente formalizados, no máximo em 
até 48 (quarenta e oito horas), tomando as providências necessárias para reparar ou 
substituir os materiais no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, enquanto estiver dentro 
da vigência contratual; 
2.9 – Os serviços terão acompanhamento direto da FUNDACC, fiscalizada e 
acompanhada por Servidor Público a ser designado, indicado na forma do artigo 67 da 
Lei 8.666/93. 
2.10 – No preço global deverá estar incluso todos os custos diretos e indiretos, 
incluindo encargos de legislação social, trabalhista, tributária e previdenciária, bem 
como a responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros; 
2.11 – A CONTRATADA assume expressamente a responsabilidade pelo 
ressarcimento de quaisquer danos causados a terceiros, decorrentes de falhas e 
natureza técnica, imprudência ou imperícia, acidentes provocados por imprudência na 
segurança, etc. 
2.12 – A CONTRATANTE estará livre de responder por obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, junto a terceiros, visando a execução dos serviços, ora ajustados; 
 
CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
3.1 – O preço global dos serviços é de R$ ________ (________________________), sendo o 
pagamento efetuado mediante apresentação da respectiva fatura/notas fiscais, 
aprovadas pela FUNDACC, de acordo com os serviços efetivamente executados e 
recebidos. 
3.2 - Os preços incluem todas as despesas incidentes sobre os serviços a serem 
prestados. 
 

CLAUSULA QUARTA - REAJUSTES 
4.1 – Os valores não serão reajustados durante a vigência do presente contrato. 
 
CLAUSULA QUINTA - PRAZOS CONTRATUAIS 
5.1 A vigência do Contrato será de 30(trinta) dias contados a partir de sua assinatura, 
admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as 
obrigações, especialmente as decorrentes da garantia.  
Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:  
a). O prazo de execução do objeto contratual é de até 05 (cinco) dias, contados a partir 
da emissão de autorização de fornecimento.  
b). O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de até 05 (cinco) dias, 
contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização 
de inspeção, comprovando a adequação dos materiais aos termos contratuais e desde 
que não haja pendência a solucionar. 
 
CLAUSULA SEXTA - SUPORTE ORÇAMENTARIO 
Para fins de controle orçamentário, previsão financeira, representação legal e 
eventuais penalidades, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o montante de R$ 
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______________ (_________________________________________), cujo valores correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

SECRETARIA DOTAÇÃO 2018 

FUNDACC 1209 04.122.0148.2077 3.3.90.30 – Material de consumo  

  TOTAL 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
Ficam assegurados à CONTRATANTE, em caso de inexecução total ou parcial deste 
contrato, os direitos previstos no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
sem prejuízo de, comprovada a culpabilidade da CONTRATADA, ser imputada a 
mesma, responsabilidade pelos danos causados à Administração ou a terceiros, bem 
assim, estar a CONTRATADA, ciente de que, constatados os motivos previstos nos I a 
XII, XVII e XIII do art. 78, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, ou poderá a 
Administração, observadas, também, as disposições do Decreto Municipal n.º 167, de 
21/08/02, sobre penalidades aplicáveis, rescindir unilateralmente o presente 
contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

8.1 – A CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o Instrumento Contratual, deixar de entregar documentação, ou apresentar 
documentação em desacordo com o Edital, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar o fornecimento, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeita às sanções previstas no Decreto 
Municipal nº 167, de 21 de agosto de 2002, estando à disposição de todas as 
licitantes, cópia deste instrumento bem como o disposto nos Artigos e na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
8.2 - À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa, sem prejuízo, quando for 
o caso, de perdas e danos: 
I - advertência; 
II - multa administrativa, graduável e progressiva conforme a gravidade da infração, 
não excedendo, cada uma, o equivalente a 2% (dois por cento) no mínimo e no máximo 
10% (dez por cento) do valor do contrato, acumulável com as demais sanções; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não inferior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
8.3 – As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 11.2, do presente edital, 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos 
contratos regidos por esta Lei: 
I – Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II – Tenham praticado atos ilícitos visando a desfrutar os objetivos da licitação; 
III – Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
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8.4 - Será aplicada a multa diária de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia, até o 
trigésimo dia de atraso, sobre o valor global do contrato, quando a CONTRATADA, 
sem justa causa, não cumprir os prazos previstos no contrato; 
8.5 - Será aplicada multa diária de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor 
global do contrato, quando a CONTRATADA, sem justa causa, interromper, 
suspender total ou parcialmente, ou ainda, deixar de executar o objeto contratual. 

8.6 - Será aplicada multa de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia sobre o valor 
global do contrato, quando a CONTRATADA: 

8.6.1 - Executar o objeto licitado em desacordo com as especificações técnicas 
aplicáveis, independentemente da obrigação de fazer as reparações necessárias às 
suas expensas. 

8.6.2 - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto licitado; 
8.6.3 - Ocasionar, sem justa causa, o atraso para o início da execução dos 

serviços. 
8.6.4 - Interromper ou suspender total ou parcialmente a execução dos serviços 

por prazo superior a dois dias, sem prejuízo das demais multas previstas neste Edital. 
8.6.5 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 

sem prévia e expressa concordância da CONTRATANTE. 
8.7 - Fica estabelecida a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, a cargo da parte que inobservar quaisquer das previsões do instrumento 
contratual, dando causa a sua rescisão. 
8.8 -Não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas e outros 
débitos inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva. 
8.9 - As importâncias relativas às multas definidas nos itens anteriores, serão pagas 
pela CONTRATADA, após a respectiva notificação, no prazo que lhe for assinalado, 
sob pena de cobrança judicial, respondendo pelo pagamento, a garantia prestada. 
8.10 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
8.11 - Fica a CONTRATADA assegurada de acordo com o disposto no Art. 78, inciso 
XV da Lei Federal nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E RESCISÃO 

9.1 - O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual que vier a 
ser celebrado entre as partes sujeitará a licitante vencedora às penalidades elencadas 
no artigo 86 e seguintes, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas quanto às multas, as 
disposições do Decreto Municipal nº 167, de 21 de agosto de 2002, anexo a este edital; 
9.2 - As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o instrumento contratual e aplique outras 
sanções previstas na legislação vigente. 
9.3 - As multas serão descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execução do 
Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
9.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá ainda, 
garantida prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções previstas nos artigos 
87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações. 
9.5 – As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à licitante 
vencedora do Contrato incidirão sempre sobre os valores residuais do mesmo. Não 
havendo pagamento a fazer a licitante vencedora, serão as multas e outros débitos 
inscritos na Seção de Dívida Ativa para cobrança executiva. 
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9.6 - O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das 
sanções previstas no edital e no contrato, na forma do artigo 78, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

10.1 - 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, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas com todas as clausulas e condições ora 
ajustadas, as partes assinam o presente contrato, que é feito em 2 (duas) vias de igual 
teor, na presença de duas 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/SP, _____/_____/______ 

 
 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI 
Presidente da FUNDACC 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS:  
___________________   ___________________ 
 


