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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

PROCESSO Nº 00408/2021-FAMESP 

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-FAMESP 

 

TIPO DE PREGÃO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

 

DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: 28 de janeiro de 2021 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas 

 

DATA DA DISPUTA: 10 de fevereiro, às 09:30 horas 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, DIESEL, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS 

LUBRIFICANTES E DERIVADOS; SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA E CONSERTO DE PNEUS, PARA A FROTA DE 

VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP E SUAS FILIAIS, PELO 

PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. 

 

Em conformidade com a determinação do Diretor Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 

Hospitalar, a seção de Compras, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET, torna 

público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo tipo MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO DO ITEM (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS 

SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA 

INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, DIESEL, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS; SERVIÇOS 

DE LAVAGEM AUTOMOTIVA E CONSERTO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP E SUAS FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES, este 

procedimento obedecerá, a Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto nº. 

10.024 de 20/09/2019, Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 e 

Regulamento de Compras, Obras e Serviços da FAMESP. 

 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

“FAMESP” no endereço eletrônico: https://compraeletronica.famesp.org.br/ opção “Acesso ao Sistema”. 

 

https://compraeletronica.famesp.org.br/
http://www.pregaoeletronio.famesp.fmb.unesp.br/
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II – OBJETO 

 

1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 

POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E 

INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE 

CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA 

COMUM, DIESEL, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS; SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA E 

CONSERTO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 

HOSPITALAR-FAMESP E SUAS FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES, conforme descrição detalhada constante 

no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA, integrante do presente Edital.  

 

III – RECURSOS FINANCEIROS  

 

1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários da Fundação para o 

Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP e demais unidades devidamente compromissados. 

 

IV – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

 

1. Observado o prazo legal de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, sem contar o 

dia da sessão, as licitantes poderão formular consultas por e-mail no endereço eletrônico: 

pregaoeletronico@famesp.org.br, fone (14) 3881-4811, informando o número da licitação, com limite de recebimento 

dentro do horário de expediente do serviço, ou seja, até as 18:00 horas. 

2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

 

V – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se 

também, para a data e horário de início da disputa. 

 

VI – REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o  horário 

de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

VII – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

1. Poderão participar do processo licitatório os interessados que atenderem a todas as exigências e condições contidas 

neste Edital e seus Anexos. 

2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais 

situações abaixo discriminadas: 

3. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

mailto:pregaoeletronico@famesp.org.br
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4. Estejam cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar com a FAMESP; 

5. Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo ou estejam impedidos de licitar ou contratar nos 

termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02; 

6. Estejam sob falência, concordata (recuperação judicial), dissolução ou liquidação. 

 

VIII – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do Pregão deverão se cadastrar no 

“FAMESP”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico: 

https://compraeletronica.famesp.org.br/ 

2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar. 

3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Fundação para o Desenvolvimento Médico e 

Hospitalar, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade 

legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 

Pregão Eletrônico. 

5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, a licitante deverá 

cadastrar eletronicamente essa condição. 

 

IX – DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRONICO 

 

1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos 

ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:  

a) No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

b) Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes, nos mesmos meios de publicação do 

edital.  

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou 

do certame.  

 

X – DO ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS 

1. O encaminhamento da proposta eletrônica e documentos de habilitação, pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências e condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances. 

2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, a licitante concorda que os produtos deverão atender a 

todas as especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência, deste Edital. 

a) A falsidade da declaração de que trata item 2 sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e na 

legislação vigente. 

3. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço 

unitário, marca, procedência do produto, validade da proposta, condição de pagamento, prazo de entrega, nome e 

https://compraeletronica.famesp.org.br/
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endereço da assistência técnica, prazo de garantia e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto 

solicitado. 

4. Conforme o objeto a ser licitado, o sistema apresentará automaticamente os respectivos campos que trata o item 

anterior e que deverão ser obrigatoriamente preenchidos. 

5. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto 

no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema, até a abertura da sessão pública. 

7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de 

classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de análise da documentação. 

8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no 

edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 

lances, observado o prazo de que trata o item 7.1 do Capítulo XI. 

10. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e 

indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Fundação 

para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, 

custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre 

o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver.  

11. Após o cadastramento e envio da proposta eletrônica o sistema automaticamente enviará um e-mail (no e-mail 

cadastrado no sistema) com a confirmação do cadastro da proposta com número de protocolo. Caso não receba esse e-

mail ou tenha algum problema durante o cadastramento, deve-se fazer contato com a Seção de Compras da FAMESP – 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar através do e-mail: pregãoeletronico@famesp.org.br e/ou 

através do telefone (14) 3881-4811, informando o número da licitação, com limite de recebimento dentro do horário 

de expediente do serviço, ou seja, até as 18:00 horas. 

 

XI – DA ABERTURA DA SESSÃO E DO ENVIO DE LANCES 

 

1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas e desclassificará 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

a) A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por 

todos os participantes. 

b) O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

c) Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances. 

2. Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento 

e respectivo horário de registro e valor. 

3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.  

4. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais licitantes. 

mailto:pregãoeletronico@famesp.org.br
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5. A etapa de lances da sessão pública será realizada no MODO DE DISPUTA ABERTO e terá tempo de 10 (dez) 

minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 5, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar 

de lances intermediários. 

5.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 5. e 5.1., a sessão pública será encerrada 

automaticamente 

5.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 5, o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol 

da consecução do melhor preço disposto, mediante justificativa. 

6. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

6.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7. O sistema informará a proposta de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após a negociação e decisão 

do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

7.1. Fica estabelecido o prazo mínimo, de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para 

envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado 

após a negociação de que trata o item 6. 

8. Encerrada a etapa de lances, o sistema irá apurar a existência de empate, conforme determina a Lei Complementar 

nº 123/2006. 

9. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) e Empresas 

de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10. A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será declarada a 

melhor oferta. 

11. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

XII – DA PROPOSTA ARREMATADA E DOCUMENTAÇÃO 

 

1. As propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio do sistema de Pregão Eletrônico, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. A proposta a ser apresentada 

e anexada ao sistema deverá conter as seguintes informações: 

a) Apresentar o número do Processo e número deste PREGÃO ELETRONICO;  

b) Apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), 

este último se houver, para contato. 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

Anexo II – Termo de Referência deste Edital; 

d) Apresentar o valor total mensal do item e a taxa de administração expressa em percentual, cobrada para 

execução dos serviços objeto desta licitação, incidente sobre o valor da fatura apresentada, permitida a utilização 

de no máximo 02 (duas) casas decimais; 
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e) Não será admitida oferta de cotação inferior ou superior à quantidade prevista no objeto desta licitação, cuja 

inobservância acarretará na desclassificação da proposta. 

2. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto deste Edital será interpretada como não 

existente ou já inclusa no preço, não podendo a licitante pleitear quaisquer acréscimos após a abertura das propostas. 

3. O percentual da taxa de administração será fixo e não sujeito a reajuste. 

3.1. Será aceito taxa negativa. 

4. Se o maior percentual de desconto não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências e condições para sua 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou a maior percentagem de desconto subsequente, verificando a sua 

compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance 

que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido maior 

percentual de desconto. 

5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 a licitante deverá 

apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem 

como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo VI deste Edital.  

6. Constatando o atendimento das exigências e condições fixadas no Edital, o objeto será adjudicado a licitante autora 

do maior percentual de desconto. 

7. O envio da proposta implicará no pleno e inequívoco entendimento de que a licitante reúne condições de apresentar 

os documentos relacionado no capítulo XIII, caso seja a vencedora do certame. 

8. Fica expressamente estabelecido que na taxa oferecida estão incluídos além do lucro, todos os outros custos diretos 

e indiretos, tais como: despesas com a emissão da 1ª via do cartão magnético e/ou eletrônico e entrega dos cartões 

magnéticos e/ou eletrônicos, senha, crédito, seguro, transporte, eventuais impostos e taxas, bem como qualquer outra 

despesa que porventura incida sobre os serviços objeto desta licitação. 

8.1. O pregoeiro poderá solicitar aos licitantes que forneçam os esclarecimentos que julgar necessários em relação à 

planilha de custos, bem como determinar que a mesma seja analisada pela equipe de apoio da FAMESP. 

9. Na proposta deverá ser citado o Valor unitário (R$) da despesa de emissão da 2ª via do cartão magnético e/ou 

eletrônico, em caso de extravio, roubo, etc., cujo valor será pago independentemente do serviço contratado e que não 

integrará o custo da proposta e limitado esse preço ao valor de face do cartão; 

9.1. Este valor não será considerado para fins de classificação. 

10. Especificação do prazo para entregas regulares dos cartões e das senhas, bem como para os respectivos créditos 

nos cartões, assim como o prazo para re-emisão dos cartões; 

11. Apresentar prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

12. Condições de pagamento, conforme item XXI deste edital; 

13. Prazo de execução do objeto da licitação, que será de 15 (quinze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a 

Lei, com início dos serviços a partir da data de assinatura do contrato. 

14. Declaração expressa de aceitação das condições e exigências previstas no Anexo II – Termo de Referência do Edital. 

 

XIII – A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER ENVIADA COM A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E 

ANEXADA AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO (SOMENTE NA FASE DE NEGOCIAÇÃO COM A LICITANTE MELHOR 

CLASSIFICADA):  

 

1. PROPOSTA DE PREÇOS, nos termos do ANEXO III, devidamente preenchida em todos os itens, com a indicação dos 

correspondentes de taxa administrativa, assinada por parte do representante legal da proponente. 
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2. Declaração contendo todos os dados para contato com a empresa – no documento deve constar nome, endereço, 

telefone, e-mail, para contado com as seguintes áreas: comercial, faturamento, licitação e diretoria; 

3. PLANILHA DE CUSTOS que demonstre que a taxa é exequível e compatível com os preços de mercado e com a 

execução do objeto licitado, em relação a preços, salários, produtividade, BDI (Budget Difference Income) 

correspondente, transporte, seguro, encargos sociais e previdenciários, tributos fiscais e outros fatores que influenciem 

direta ou indiretamente na execução do objeto licitado; 

 

XIV – DA HABILITAÇÃO 

 

1. Os documentos referentes a habilitação juntamente com a proposta de preços, deverão ser anexados ao sistema 

(somente na fase de negociação com a licitante melhor classificada) e o julgamento da habilitação se processará na 

forma prevista nos itens abaixo, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:   

  

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando 

de pessoa física não empresária);  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 

empresária ou cooperativa;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou 

cooperativas;  

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 

empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

1.2. REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do certame;  

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante;   

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social – INSS (CND), podendo ser substituída 

pela certidão de que trata a alínea “e” (desde que já esteja unificada, conforme Portaria MF nº 358, de 05/09/2014), e 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);   

e) Certidão conjunta negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa 

da União;  

f) Apresentar a CNDT – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA COM VALIDADE EM VIGOR. Em cumprimento 

à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a partir de 4 de 

janeiro de 2012, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em 

licitações públicas. 

 

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para 

apresentação das propostas; 
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a.1) Será admitida a apresentação de certidão de falência e concordata positiva, nessa hipótese é  necessário que  a 

licitante demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a 

comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeiras estabelecidos neste edital. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;  

c) Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

deverão estar em conformidade com a legislação vigente aplicável à espécie;  

d) As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas na Imprensa Oficial, de acordo 

com a legislação pertinente; 

e) No caso de empresa constituída há menos de ano, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.  

f) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração dos indicadores contábeis: 

 

f.1) Índice de Liquidez Geral (ILG), assim composto: 

ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)  

 

Onde: 

AC é o ativo circulante;  

RLP é o realizável a longo prazo;  

PC é o passivo circulante;  

PNC é o passivo não circulante.  

 

f.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC), assim composto:  

ILC = AC / PC 

 

Onde:  

AC é o ativo circulante;  

PC é o passivo circulante.  

 

f.3) Índice de Endividamento (IE), assim composto: 

IE = (PC + PNC) / AT  

 

Onde:  

PC é o passivo circulante;  

PNC é o passivo não circulante;  

AT é o ativo total.  

 

g. Os resultados das operações deverão ser igual ou superior a 1 (um) para os subitens “f.1” (QLG) ; “f.2” (QLC), e  no 

máximo 0,80 para “f.3” (ET); 

h. A Licitante que não alcançar os índices previstos no subitem acima poderá supri-los com a comprovação de que 

possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação do objeto deste 

Pregão. 

f) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo. 
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1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da 

apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique(m) o fornecimento do objeto da licitação para, no 

mínimo, 22 (vinte e dois) cartões.  

b) A comprovação a que se refere a alínea “a” poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em 

tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante 

c) O(s) atestados deverá(ão) conter as seguintes informações mínimas: 

1) CNPJ, nome empresarial, endereço e telefone da empresa atestante; 

2) Nome, cargo/função, endereço, telefone, e-mail do representante da empresa atestante que vier a assinar o 

atestado a fim de que a FAMESP possa com ele manter contato; 

3) CNPJ e nome da empresa Contratada pelas empresas atestantes para a execução do objeto atestado;  

4) Descrição do objeto atestado, contendo os dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto 

licitado; 

5) Período e local de execução do objeto licitado; 

6) data de emissão do atestado 

7) Assinatura do representante da empresa atestante. 

 

c.1) O(s) referido(s) atestado(s) deverá(ão) indicar o nº do contrato, data de início e término ou se ainda está  em 

andamento, outras informações necessárias para a avaliação da experiência do licitante e, ainda especificar o 

produto, objeto desta licitação; 

 

d) As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas nos atestados apresentados pelo LICITANTE 

deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada aos atestados. 

e) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo PREGOEIRO como 

concordância com o teor do EDITAL/PASTA TÉCNICA. 

f) A FAMESP poderá instaurar diligência para a verificação de autenticidade das informações prestadas no atestado 

apresentado pela LICITANTE. 

g) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo PREGOEIRO como 

concordância com o teor do EDITAL/PASTA TÉCNICA; 

 

1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declaração subscrita por representante legal da participante, elaborada em papel timbrado, atestando que:  

a.1.) Se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo a este edital nos 

termos do Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998;  

a.2.) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a FAMESP conforme modelo anexo a esse edital.  

a.3.) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente conforme modelo anexo a esse edital. 

a.4.) Está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), impede(m) a contratação com a 

FAMESP; 

a.5.) DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO conforme modelo anexo a 

esse edital. 
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1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a FAMESP aceitará como válidas as 

expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

b) Se o licitante for a matriz, TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO estar em nome da matriz, e se for filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

XV- DO JULGAMENTO  

1. Encerrada a etapa de negociação de que trata o capítulo XI, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação no edital, observado o critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DO ITEM (TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO) e no item 7.1 do capítulo XI, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, 

observado o disposto nos Capítulo X, XI, XII, XIII, XIV e XV. 

2. O exame da documentação citada no item anterior será levado a efeito por parte de especialistas integrantes da 

equipe de apoio, sob a supervisão do PREGOEIRO.  

3. O exame da documentação implicará na constatação da conformidade do(s) item(s) com as especificações 

estabelecidas, para atendimento das necessidades do órgão licitante. 

4. A critério do Pregoeiro e Equipe de apoio, o processo poderá ficar suspenso pela quantidade de dias que for 

necessário para a análise da documentação, sendo que, o item só será adjudicado, após a emissão do laudo de 

apreciação. 

 

XVI – DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1. Ao final da sessão pública, a licitante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando 

sua intenção com o registro da síntese de suas razões durante a sessão, devendo juntar memoriais no prazo de 03 

(três) dias em campo próprio do sistema de Pregão Eletrônico. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a 

apresentar as contra-razões em igual número de dias, do término do prazo da recorrente. 

2. A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso. 

3. Não será concedido prazo para os recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção da 

licitante. 

4. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos. 

6. Os recursos e as contra-razões, bem como as impugnações ao Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro devendo ser 

anexados ao sistema de Pregão Eletrônico em campo próprio, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a 

autoridade competente que decidirá sobre seu conhecimento. 

7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará e 

homologará o procedimento licitatório determinando a devida contratação. 

 

XVII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

1. O prazo de validade do contrato será de 15 (quinze) meses, passível de prorrogações por igual período até o total de 

60 (sessenta) meses, conforme legislação vigente.  

2. O cancelamento do contrato ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 18 e 19, do Decreto 

estadual nº 47.945, de 16/07/2003. 

 

XVIII – DA CONTRATAÇÃO 
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1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de CONTRATO, cuja MINUTA integra 

este Edital como Anexo VII; com a empresa vencedora do certame, não sendo celebrado com esta, poderá a FAMESP 

convocar a(s) outra(s) proponente(s) classificada(s) subsequentes, observada a previsão contida no Inciso XXIII do 

Artigo 4º da Lei Federal Nº 10.520/2.002, c/c o Inciso XXI do Artigo 12 da Resolução CEGP - 10 de 19 de novembro de 

2.002.  

a) Se, por ocasião da formalização do CONTRATO, a certidão de regularidade de débito para com o Sistema de 

Seguridade Social – INSS (CND), podendo ser substituída pela certidão de que trata a alínea “e” (desde que já esteja 

unificada, conforme Portaria MF nº 358, de 05/09/2014), e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.  

b) Não sendo possível a consulta via Internet, e se as certidões apresentadas para habilitação ou aquelas integrantes 

do cadastro estiverem vencidas, a proponente será devidamente notificada para que, até a data da retirada da 

Autorização de Fornecimento e/ou documento equivalente, comprovar a(s) exigência(s) referida(s).   

2. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da FAMESP, sob pena de decair do 

direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

3. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando 

documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.  

 

XIX - GARANTIA CONTRATUAL: 

1. A garantia para a execução do CONTRATO será de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada na Seção de 

Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, até a data da assinatura do CONTRATO. 

2. A não prestação de garantia significa o descumprimento integral das obrigações, situando-se como recusa 

injustificada para a formalização contratual, sujeitando a proponente adjudicatária às sanções estabelecidas no 

capítulo XXII.   

3. A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública, fiança bancária ou seguro 

garantia. 

4. Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a proponente adjudicatária deverá apresentar, no ato do 

depósito, relação dos mesmos, constando o número e valor nominal de cada um. 

5. Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a proponente 

adjudicatária, por meio de correspondência com aviso de recebimento, para complementar o valor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de sujeição às sanções previstas no capítulo XXII. 

6. Poderá o órgão licitante descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida. 

7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 06 (seis) meses após o RECEBIMENTO DEFINITIVO 

do objeto do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo Índice CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário), condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência. 

8. Ao entregar a garantia, o licitante deve atentar-se para sua validade de 06 (seis) meses após o término do contrato, 

principalmente nos casos de seguro garantia; 

9. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

9.1.  prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato; 

9.2. prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo da Contratada durante a execução do 

objeto do contrato; 

9.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Contratante à Contratada; 

9.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pela contratada, quando 

couber. 
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9.10. A liberação ou restituição da garantia não isenta a proponente adjudicatária das responsabilidades, nos 

termos das prescrições legais. 

 

XX - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

1. O objeto somente será recebido se estiver plenamente de acordo com as especificações constantes deste Edital e 

seus anexos e da proposta apresentada pela empresa contratada. 

2. A empresa declarada vencedora do certame fornecerá Cartões Magnéticos e/ou eletrônicos, bloqueados e 

personalizados com o nome desta Fundação e número de identificação sequencial, (de modo a coibir qualquer tipo de 

adulteração em seu conteúdo), a serem entregues em envelopes lacrados contendo Manual Básico de Utilização, junto 

a Sede da FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, na cidade de Botucatu, Estado de 

São Paulo, no horário de funcionamento do órgão de segunda a sexta-feira, das 8h às 18:00 horas, observando as 

condições previstas no Anexo II – Termo de Referência deste Edital. 

3. Os cartões e suas respectivas senhas deverão ser entregues na sede da Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias 

a contar da data de assinatura do contrato. 

4. Em caso de necessidade de substituição por um novo cartão, em virtude de qualquer alteração, inovação, atualização 

pela empresa contratada, a FAMESP, estará isenta de quaisquer despesas decorrentes desta modificação. 

5. A empresa adjudicatária providenciará a alteração do limite de crédito dos cartões magnéticos e/ou eletrônicos 

sempre que solicitado pela contratante, em um prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis, na quantidade informada pela 

FAMESP. 

6. A Contratada deverá fiscalizar os serviços prestados pela rede de estabelecimentos comerciais credenciados 

objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade.  

7. O prazo de duração da presente contratação será de 15 (quinze) meses contados da data da assinatura do 

instrumento de contrato, podendo ser prorrogado até 60 meses, em caso de interesse das partes envolvidas, à luz do 

que dispõe o Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo certo que a sua prorrogação dar-se-á mediante a 

celebração do competente Termo Aditivo. 

8. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a FAMESP poderá: 

8.1. Quanto à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 

8.2. Na hipótese de substituição, a adjudicatária deverá fazê-la em conformidade com a indicação da FAMESP e 

dentro do prazo por esta indicado, mantido o preço inicialmente pactuado;  

8.3. Quanto à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis que estão previstas no presente instrumento; 

8.4. Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, ficando claro que a FAMESP não responde 

solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, sendo de total responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

9. A classificação será pela ordem crescente das taxas (em percentual) de serviço de administração oferecidas pelas 

proponentes; isto é, a menor taxa em primeiro lugar e assim sucessivamente. 

 

XXI – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado quinzenalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil contado a partir do 

recebimento da nota fiscal, quando se tratar de fornecimento de combustíveis e mensalmente, sempre no 30° 

(trigésimo) dia, contato a partir do recebimento da nota fiscal, quando se tratar dos demais serviços objeto deste 

edital. Em ambos os casos, devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento dos serviços, designado pela 

FAMESP.   

1.1. Os títulos não poderão ser negociados com entidades financeiras. 
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1.1. Todo pagamento será efetuado através de credito em conta corrente, sendo vedado à CONTRATADA emitir 

boleto bancário. 

2. A CONTRATADA deverá emitir Notas Fiscais/Faturas; separadamente, a primeira detalhando o valor total dos 

combustíveis (álcool hidratado, gasolina e diesel), e a segunda detalhando os óleos lubrificantes, filtros e demais 

serviços e o valor correspondente aos serviços de gerenciamento prestados no período. 

3. As emissões das notas fiscais faturas serão efetuados nos seguintes prazos: 

3.1. Referentes aos combustíveis serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, sempre contados a partir da data 

final do período quinzenal de execução dos serviços. Sendo, portanto, emitida nota fiscal no 16° dia do mês, para os 

serviços prestados entre os dias 1° e 15 e no 1° dia do mês para os serviços prestados entre os dias 16 e 30 (ou 31) 

do mês. 

3.2. Referentes aos óleos lubrificantes, filtros, lavagens, conserto de pneus e demais serviços, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo, portanto, emitida a nota fiscal no 1° dia útil do mês, considerado os valores apurados no 

período do 1° ao 30° dia do mês anterior. 

3.3. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com incorreções 

ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as 

incorreções verificadas. 

4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, mediante a apresentação dos originais da 

fatura, bem como dos Certificados de regularidade fiscal perante o FGTS e INSS. 

5. A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo 

e/ou os pagamentos seguintes. 

6. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município que a prestação do serviço estiver 

envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03. 

7. Os pagamentos serão realizados exclusivamente mediante depósito na conta corrente bancária em nome da 

CONTRATADA, preferencialmente no Banco Santander S/A ou Banco do Brasil S/A. 

8. A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação com incorreções 

ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as 

incorreções verificadas. 

9. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao 

mês e calculado pro-rata tempore em relação ao atraso verificado. 

10. Deverão ser emitidas notas fiscais separadas por unidade Hospitalar Administradas pela FAMESP, tendo em vista, 

possuírem CNPJ e verbas de administração distintas entre si, sendo elas: 

10.1. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua João Butignolli, s/nº, CEP: 18.618-220, 

na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, CNPJ nº 46.230.439/0001-01, Inscrição Estadual: Isenta. PARA OS 

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA FAMESP/MATRIZ. 

10.2. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo 

Coube, n° 1-100, Jardim Santos Dumont, CEP: 17033-360, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CNPJ nº 

46.230.439/0003-73, Inscrição Estadual: Isenta. PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL ESTADUAL BAURU. 

10.3. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Araújo Leite, nº 26-27, Bairro Santa 

Tereza, CEP: 17012-250 CNPJ nº 46.230.439/0011-83, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS A MATERNIDADE SANTA ISABEL. 

10.4. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Monsenhor Claro, n° 8-88, Bairro 

Centro, CEP: 17.15-900 CNPJ nº 46.230.439/0013-45, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL DE BASE DE BAURU. 
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10.5. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Rubens Arruda, Quadra 07, Bairro 

Centro, CEP: 17015-110 CNPJ nº 46.230.439/0008-88, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BAURU. 

10.6. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Pedro Marques, n° 723, Bairro Centro, 

CEP: 18200-270 CNPJ nº 46.230.439/0010-00, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Itapetininga, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPETININGA. 

10.7. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Mandaguaris, n° 970, Bairro Centro, 

CEP: 17606-135 CNPJ nº 46.230.439/0009-69, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, 

PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TUPÃ. 

10.8. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Alameda dos Cedrinhos, nº 54, Lote 1QC 

Capão Bonito, Rubião Júnior, CEP: 18.618-000, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, CNPJ nº 

46.230.439/0004-54, Inscrição Estadual: Isenta. PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A FAMESP/SAE DE 

INFECTOLOGIA DOMINGOS ALVES MEIRA. 

 

11. E-mail para emissão da NF-e: nfs@famesp.org.br  e transporte.FAMESP@FAMESP.org.br 

12. As Faturas ou Notas Fiscais para pagamentos dos serviços executados a FAMESP, deverão ser encaminhados para as 

respectivas unidades Hospitalares, de acordo com a lotação do veículo do qual o(s) cartão(ões) está(ão) vinculado(s), 

cujo endereço e dados para faturamento constam no item 10 e subitens, devendo ser emitida 01 (uma) Nota Fiscal 

para cada CNPJ. 

 

XXII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Poderá ficar impedido de licitar e contratar com a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou 

jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal Nº 10.520, de 17/7/2002, publicada no 

DOU. de 18 / 7/ 2002, c/c o artigo 15 da Resolução do Comitê Estadual De Gestão Pública – CEGP – 10, de 19 / 11 / 

2002, publicada no DOE. de 20 / 11 / 2002. 

2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das demais cominações 

legais contempladas na Lei Federal Nº 8.666 de 21/06/1.993, e nas aplicações de multas conforme prevê o ANEXO IX - 

DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011 de 04/10/2011. 

3. Independentemente da aplicação das penalidades retro-indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, à 

composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) 

com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) 

classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela(s) inadimplente(s). 

4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo. 

 

XXIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Fundação para o Desenvolvimento 

Médico e Hospitalar, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente 

comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para o conhecimento de todos os participantes da licitação. A 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

mailto:nfs@famesp.org.br
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2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Fundação para o 

Desenvolvimento Médico e Hospitalar não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão 

do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo Pregoeiro. 

5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar. 

6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que 

deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão. 

7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo 

Pregoeiro, sob pena de desclassificação /inabilitação. 

8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da licitante, desde que seja 

possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 

licitantes, desde que não comprometam o interesse da FAMESP, a finalidade e a segurança da contratação. 

10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial. 

11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital. 

12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário. 

13. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública sem contar o dia da sessão, qualquer 

pessoa poderá, solicitar informações, esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, por meio 

eletrônico, via internet, no sistema e/ou no endereço de e-mail indicado no edital: pregaoeletronico@famesp.org.br 

e/ou protocolado junto a Seção de Compras da FAMESP – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 

situada a Rua João Butgnoli, s/nº - Rubião Júnior na cidade de Botucatu/SP.  

14. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal, ou seja, dentro do 

horário de expediente da unidade (das 8:00 as 18:00 horas inclusive por sistema e/ou e-mail) e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.  

15. O Edital encontra-se disponível no site https://compraeletronica.famesp.org.br/, e/ou na Seção de Compras da 

FAMESP – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, situada a Rua João Butgnoli, s/nº - Rubião Júnior na 

cidade de Botucatu/SP. 

16. Todos os documentos solicitados (proposta/documentação e habilitação) da(s) empresa(s) participante(s) deverão 

ser anexadas ao sistema informatizado de Pregão Eletrônico em campo próprio. (Anexado somente na fase de 

negociação com a empresa melhor classificada). 

17. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer 

esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento, registrando devidamente a 

solicitação no sistema de Pregão Eletrônico. 

18. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer 

pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação. 

mailto:pregaoeletronico@famesp.org.br
https://compraeletronica.famesp.org.br/
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19. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante participante, com o número do CNPJ, inscrição 

estadual (se houver) e respectivo endereço, caso a licitante seja filial, todos os documentos deverão ser apresentados 

no CNPJ da filial, exceto aqueles que são pertencentes exclusivamente a matriz. 

20. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente 

Edital e legislação pertinente. 

21. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica 

eleito o foro da Comarca de Botucatu, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Botucatu, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Dr. Antonio Rugolo Junior 

Diretor Presidente 

FAMESP 



 Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 
Rua João Butignolli, s/nº   - CNPJ. 46.230.439/0001-01 
Distrito de Rubião Júnior - Cep 18.618-220 - Botucatu - SP - C.P. 504 

Fones: (14) 3881-4811 ramal: 111 

Utilidade Pública:  Federal  –  Estadual  –  Municipal 

 Home Page: http://www.famesp.org.br  e-mail: compras@famesp.org.br  
 

 
 

 

 

PR 003_2021 (VALE COMBUSTÍVEL FROTA)   17                                           Lucia/Marcelo 

 

ANEXO I 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-FAMESP 

DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

 

PORTARIA Nº 003/2021-FAMESP 

 

Dispõe sobre a designação de servidores para o exercício das atribuições de PREGOEIRO e membros de sua equipe de 

apoio, para atuação em Pregão Eletrônico nº. 003/2021-FAMESP – Processo nº. 00408/2021-FAMESP, a ser realizado 

na FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar.  

 

O Diretor Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o que consta no Artigo 34 do Estatuto Social da FAMESP, registrado em 05/05/2012, e tendo em 

vista o que consta do Regulamento de Compras, Obras e Serviços da FAMESP, expede a seguinte Portaria para:  

  

ARTIGO 1º - Fica designada como PREGOEIRA, para atuação em Pregão Eletrônico n°. 003/2021-FAMESP no âmbito da 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a Sra. MARIA LÚCIA ROMÃO, RG n.º 9.257.740. 

 

Parágrafo único - Nas faltas ou impedimentos do PREGOEIRA designada no caput deste artigo, as atribuições de 

PREGOEIRO serão desempenhadas pelo servidor Sr. Fernando de Souza Neto – RG nº 23.558.743-6 e/ou pelo servidor 

Sr. Marcelo Modolo – RG nº. 29.532.768-6. 

  

ARTIGO 2º - Ficam designados como Membros de Equipe de Apoio da Pregoeira, para assuntos técnicos e 

administrativos, os servidores abaixo relacionados: 

      Fernando de Souza Neto   RG. 23.558.743-6 

      Marcelo Modolo      RG. 29.532.768-6 

      Rodrigo Lopes      RG. 33.008.066-0 

 

ARTIGO 3º - A Pregoeira e os Membros da Equipe de Apoio são designados por este ato para realizar licitação para o 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, DIESEL, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS 

LUBRIFICANTES E DERIVADOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA E CONSERTO DE PNEUS, PARA A FROTA DE 

VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP E SUAS FILIAIS, PELO 

PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. 

ARTIGO 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, aos 27 de janeiro de 2021. 

 

 

Dr. Antonio Rugolo Junior 

Diretor Presidente 

FAMESP
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES 

 

1. FINALIDADE 

 

1.1. A finalidade deste ANEXO é preconizar as condições, independentemente de outras exigências integrantes deste 

EDITAL, para ensejar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, 

POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, DIESEL, TROCA DE 

FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONSERTO DE PNEUS, 

PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP E SUAS 

FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES, conforme condições e especificações constantes deste Anexo. 

 

1.2. O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado deverá constituir-se em um aplicativo de gestão de 

combustíveis e demais serviços integrados a um sistema de cartão de pagamento magnético ou micro processado, que 

emita relatórios gerenciais e permita a definição de parâmetros de controle para toda a frota, por veículo e perfil do 

usuário. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

Item 

 

Quantidade 

 

Unid. Descrição do Serviço 
Valor Mensal 

Aproximado 

Valor Total para 

15 meses 

01 15 Mês 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E 

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS 

CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM 

UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO 

PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA 

DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, 

DIESEL, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E 

DERIVADOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, 

CONSERTO DE PNEUS, ETC, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 

HOSPITALAR-FAMESP E SUAS FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 

MESES.  

R$ 45.000,00 R$ 675.000,00 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. Prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel), 

troca de filtros e óleo lubrificantes e derivados e serviços de lavagens automotivas, conserto de pneus, etc., para a frota 

de veículos automotores da FAMESP e suas Filiais, garantindo que os mesmos estejam sempre em ótimas condições de 

higiene e abastecidos para atender as demandas e necessidades do hospital e que possam permitir o gerenciamento 

informatizado do abastecimento, troca de óleo/filtro e lavagem, conserto de pneus, mediante relatórios gerenciais. 
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3.2. A contratação visa garantir uma maior flexibilidade quanto aos locais para o abastecimento e lavagem dos veículos, 

seja nas regiões urbanas, bem como em rodovias, além de se obter melhor gerenciamento sobre o abastecimento, 

troca de filtros, óleos lubrificantes, lavagem, conserto de pneus, da frota de veículos automotores da FAMESP e suas 

Filiais e concorrerá para: 

 O controle e guarda eletrônico dos registros históricos da frota de veículos da FAMESP e suas Filiais; 

 A geração e customização de relatórios e arquivos para importação das informações relativas aos gastos com a 

frota de veículos – abastecimento de combustíveis, troca de filtros e óleos lubrificantes e lavagem, por período, 

facilitando a contabilização e possibilitando a customização de informações operacionais e financeiras; 

 Possível redução nos gastos de combustíveis, decorrente do acompanhamento do consumo médio de combustível 

por cada veículo; 

 Uma maior flexibilidade do sistema de abastecimento e lavagem, pois contará com uma rede de postos de 

abastecimento e lavagem de veículos e conserto de pneus, disseminados pelas regiões de interesse da FAMESP e 

suas Filiais, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana; 

 A modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e análise de dados. 

 

4. DEMAIS INFORMAÇÕES 

4.1. Os serviços abrangem dentre outros, o abastecimento de etanol, gasolina e diesel, a troca de óleo / fluído de 

motor, óleo / fluido de freio, filtro de ar, filtro de óleo e lavagem automotiva, conserto de pneus.   

4.2. O total de cartões é de aproximadamente 32 (trinta e dois) unidades, sendo necessário 11 (onze) cartões 

“RESERVA”, o qual não precisa de número de placa do veículo para abastecer, totalizando 43 (quarenta e três) cartões. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. A Contratada deverá cumprir as seguintes condições: 

5.1.1.  Manter postos credenciados, nas principais rodovias de acesso a Capital do Estado de São Paulo e na própria 

cidade de São Paulo, para atender os veículos em viagens. 

5.1.2. Manter no mínimo 02 (dois) postos credenciados nos seguintes municípios, onde possuem estabelecimentos 

de Saúde administrados pela FAMESP:  

Botucatu 

Bauru 

Itapetininga 

Tupã 

5.1.3. Caso a Contratada não possua algum posto credenciado nos locais citados no item 5.1.2 deverão ser 

providenciados, em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, o não cumprimento, 

sofrerá as penalidades previstas no Contrato.   

 

6. REDE DE CREDENCIADOS 

6.1. Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento, troca de óleo/filtros e lavagens, conserto de 

pneus, no mínimo de segunda-feira a sábado das 7:00 as 20:00 horas, devendo haver ao menos, 01 (um) posto com 

atendimento 24 horas por dia e 07 dias por semana. 

6.2. O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da Contratante deverá ser efetivada pela Contratada 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da solicitação. 

6.3. A Contratada deverá manter atualizada a relação de estabelecimentos credenciados ao sistema e com os quais 

mantenha convênio, informando periodicamente as alterações, mudança de postos credenciados, inclusões e/ou 

exclusões, sendo que deverá ser mantida a condição de existência de postos credenciados em todas as localidades 

constantes no item 5.1.2, devem ser comunicadas imediatamente ao Contratante, via site, fax ou pelo sistema instalado 

pela Contratada. 
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6.4. Cada condutor deverá ter sua identificação validada através de senha durante a execução de qualquer operação 

realizada na rede de postos credenciados pela Contratada, sendo de responsabilidade da mesma a solução técnica que 

identifique o condutor do veículo no ato da prestação dos serviços (abastecimento, lavagem, troca e óleo/filtros, 

conserto de pneus, etc), e coíba com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas. 

6.5. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes da prestação dos 

serviços, objeto desta licitação, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse 

pagamento. 

6.6. Manter nos estabelecimentos credenciados, identificação de sua adesão ao sistema, em local de fácil visualização.  

6.7. A Contratada deverá possuir ao menos um Posto Credenciado em um raio de 05 Km de cada endereço citado no 

Anexo VIII – Relação das Unidades Administradas pela FAMESP, totalmente estruturados para fornecimento dos 

serviços objeto deste edital; 

6.8. Caso uma ou mais cidades onde a FAMESP esteja presente não possua Posto no raio de 05 km de suas unidades, a 

Contratada será desobrigada de atender ao item 6.7, devendo concentrar esforços para que seja credenciado o Posto 

mais próximo, a fim de garantir maior comodidade aos usuários. 

 

7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

7.1. A Contratante fornecerá à Contratada, o cadastro completo e atualizado dos veículos, condutores e identificação 

das respectivas áreas que os mesmos estão alocados (Unidades) contendo os seguintes dados: 

                   • Tipo da frota (própria) 

                   • Prefixo 

                   • Placa 

                   • Marca 

                   • Modelo 

                   • Chassi 

                   • Tipo de Combustível ou serviço executado 

                   • Ano de fabricação do veiculo 

                   • Lotação (Unidade) 

                   • Capacidade do tanque 

                   • Hodômetro 

                   • Nome, registro funcional e Unidade dos condutores 

7.2. O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis e serviços, objeto 

desta licitação. 

7.3. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha de forma on-line e instantânea. 

7.4. O sistema deverá permitir para cada cartão um limite de crédito, determinado pela Contratante o qual não poderá 

ser ultrapassado sem expressa autorização da Contratante. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a 

devida cobertura de crédito será de total responsabilidade da Contratada. 

7.5. A rede de postos credenciada deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do 

sistema. 

7.6. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, independentemente da 

solicitação do condutor: 

• Identificação do posto (Nome e Endereço) 

• Identificação do veículo (placa) 

• Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 

• Tipo de Combustível ou serviço utilizado 

• A data e hora da transação 

• Quantidade de litros 
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• Valor da operação 

• Identificação do Condutor (Nome e registro) 

7.7. O sistema deve permitir que os abastecimentos realizados nos casos de viagem para outros estados ou mesmo 

cidades que não possuam postos credenciados, sejam registrados manualmente conforme solução a ser definida e 

apresentada pela Contratada. 

7.8. O software de Gestão de Abastecimento dos Combustíveis, da Contratada, deve compreender, no mínimo: 

a) Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via WEB, no momento que 

efetuar a operação; 

b) Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas, condutores, 

consumo e quilometragem específicos por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados; 

c) Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das características dos veículos, 

contendo no mínimo as seguintes restrições: 

c.1. Para a frota: preço unitário limite por litro, quantidade mensal de litros; 

c.2. Por veículo: tipo de combustível, limite de crédito em R$ por transação e em R$/mês; 

c.3. Para o posto: exclusão do cadastro de credenciamento dos postos penalizados com suspensão do cadastro 

de ICMS junto a Fazenda Estadual; 

c.4. Para o condutor: impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de ocorrências por tentativas 

frustradas. 

d) O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de cartão; 

e) Identificação do usuário no momento do abastecimento através da senha pessoal; 

f) Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica utilizada 

pela Contratada, os quais deverão ser disponibilizados, se necessário, para o Setor de Transportes da FAMESP e suas 

filiais sem qualquer ônus para a Contratante; 

g) A exportação de dados, para o Software da FAMESP e suas filiais, permitindo a leitura de arquivos TXT, XLS ou 

XML e ainda a possibilidade de layout e formatação de campos, conforme necessidade da Contratante, contendo as 

seguintes informações: 

 nome, endereço e CNPJ completo do posto credenciado; 

 data do abastecimento; 

 quilometragem no momento do abastecimento; 

 tipo de combustível ou serviço; 

 valor total do abastecimento ou serviço executado; 

 valor unitário do abastecimento por litro; 

 quantidade de litros; 

 identificação do veículo. 

h) O fornecimento para a Contratada do cadastro dos postos credenciados para a migração dos dados ao sistema da 

Contratante, com as seguintes informações: 

 Nome Fantasia 

 Razão Social 

 CNPJ 

 Inscrição Estadual 

 Endereço e CEP 

 Bairro 

 Cidade 

 Telefone 

 Fax/e-mail 
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 Contato 

 

8. RELATÓRIOS 

8.1. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao Software de Gestão de Abastecimento compatível ao modelo definido 

pela Contratante; 

8.2. A Contratante deverá estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) do acesso ao Software de Gestão 

de Abastecimento pela Unidade Hospitalar administrada pela FAMESP, podendo um ou mais usuários ter acesso 

completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades; 

8.3. Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, as seguintes informações, acumuladas a 

partir da contratação dos serviços: 

a) Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de fabricação, base da unidade 

administrativa, se houver; 

b) Histórico das operações realizadas pela frota contendo: 

 Data 

 Hora 

 Identificação do estabelecimento 

 Identificação do condutor 

 Identificação do veículo (placa) 

 Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 

 Tipo de Combustível 

 Valor unitário por tipo de combustível 

 Valor total da operação em R$ (reais) 

c) Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro; 

d) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela Contratante; 

e) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

f) Quinzenalmente informar os preços históricos unitários em R$/L contratados na última quinzena por tipo de 

combustível ordenados do menor valor para o maior (ordem decrescente de valor) com respectivo nome do posto e 

por região; 

g) Volume de litros e ou m³, de gastos realizados por tipo de combustível e preço médio unitário por tipo de 

combustível consumido pela frota; 

h) Indicação dos desvios de hodômetro, média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros; 

i) Desconto sobre o preço da bomba, quando for o caso. 

 

9. IMPLANTAÇÃO 

9.1. O processo de implantação do Sistema pela contratada compreende as seguintes atividades, que deverão ser 

realizadas dentro do cronograma abaixo: 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

ATIVIDADES 

A
ss

in
at

u
ra

 d
o

 c
o

n
tr

at
o

 

PRAZO EM DIAS 

Cadastramento dos veículos no Sistema de Gestão da 

Contratada 
10 dias   

Cadastramento dos usuários 10 dias   

Definição da logística da rede de postos credenciados  15 dias  

Confecção e fornecimento dos cartões individuais  15 dias  
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Credenciamento dos postos necessários para atendimento 

às necessidades da FAMESP e suas Filais 
  30 dias 

Fornecimento ao Contratante dos dados cadastrais da 

rede de postos credenciados 
  30 dias 

Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos.   30 dias 

Treinamento dos condutores   30 dias 

 

10. TREINAMENTO DOS GESTORES 

10.1. A Contratada deverá oferecer sem ônus para a Contratante e no mínimo, o seguinte treinamento: 

 Operações de Cadastramento, parametrização dos cartões e limite de crédito. 

 Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão de relatórios. 

 Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias para saná-las. 

 Aplicação prática do Sistema. 

 

11. PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 

11.1. A Contratada disponibilizará, via WEB ou outro meio eletrônico, informações quinzenais dos preços históricos dos 

consumos praticados nos postos que abasteceram a frota, em R$/Litro, por tipo de combustível, ordenados por 

municípios, por valor em ordem crescente, identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço. 

11.2. O sistema deverá permitir o registro da negociação de preços de combustíveis com os postos da rede 

credenciada, visando obter redução do preço de bomba dos combustíveis nas áreas preferenciais onde a quantidade de 

veículos seja significativa. 

11.3. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de bomba e/ou do 

negociado diretamente pela Contratante com o posto credenciado. 

 

12. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO 

12.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões e da ocorrência de situações 

adversas como falta de energia elétrica, a Contratada deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de 

serviço de atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do número 

da autorização de abastecimento a ser transcrito para formulário específico da Contratada, visando garantir a 

manutenção das informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade 

das atividades operacionais da Contratante. 

12.2. A Contratada deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente, por telefone ou 

Internet, devendo ter uma central de atendimento que permita a Contratante o acesso através de ligação local, 

mediante tarifação gratuita (0800) com atendimento 24 horas todos os dias do ano, não sendo aceito sistema de 

atendimento eletrônico. 

 

13. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

13.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as especificações técnicas, 

nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los. 

13.2. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do combustível, serviços de troca de 

óleos, lubrificantes, filtros. Lavagens, conserto de pneus, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou 

subsidiariamente por esse pagamento. 

13.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação; 

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
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13.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da Contratante em seu 

acompanhamento; 

13.6. Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato; 

13.7. A Contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões, inclusive para os casos de incorporação de novos veículos 

a frota da Contratante, bem como, em virtude de qualquer alteração, inovação, atualização pela Contratada; 

13.8. A Contratada ministrará treinamento objetivando a capacitação de pessoal do Setor de Transportes da FAMESP e 

suas filiais envolvidos na utilização do Sistema; 

13.9. A Contratada deverá credenciar somente postos que não estejam relacionados em publicação no "Diário Oficial 

do Estado de São Paulo", nos termos da Lei estadual nº 11.929, de 12 de abril de 2005 e Portaria da Secretaria da 

Fazenda CAT 92/08. 

13.10. A Contratada deverá descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspenso o cadastro do ICMS 

relacionados em publicação no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos termos da Lei Estadual nº 11.929, de 12 de 

abril de 2005 e Portaria CAT 92/08. 

13.11. Não credenciar e/ou descredenciar os postos de abastecimento de combustível que esteja sancionado pelo não 

cumprimento das legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações 

do IBAMA, CONAMA e Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CETESB. 

13.12. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de postos credenciados. 

13.13. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às substituições de postos não qualificados ou 

entendidos como inadequados para a prestação dos serviços. 

13.14. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes da 

execução do contrato. 

13.15. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente à Contratante, quaisquer fatos ou 

anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 

13.16. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela Contratante, por meio de pessoa devidamente 

credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas 

relacionados com os serviços contratados. 

13.17. Fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de fornecimento de combustível, a cargo dos 

estabelecimentos credenciados. 

13.18. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. 

13.19. Emitir 01 (uma) nota fiscal para cada Unidade Administrada pela FAMESP, independentemente da quantidade de 

veículos e/ou cartões ligados a ela.   

 

14. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da legislação vigente, são obrigações da Contratante: 

14.1. Fornecer a Contratada após a assinatura do contrato todos os dados necessários para cadastramento no sistema e 

confecção dos cartões; 

14.2. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

14.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, verificando se, no desenvolvimento 

dos trabalhos, se está sendo cumpridos os serviços e especificações previstas no edital e termo de referência, proposta 

e contrato de forma satisfatória, e documentando as ocorrências havidas; 

14.4. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao supervisor 

da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo; 

14.5. Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários, todas as informações e esclarecimentos que 

eventualmente venham a ser solicitados; 
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14.6. Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário; 

14.7. Responsabilizar-se pelo recolhimento do Comprovante de Abastecimento de Combustível e serviços de troca de 

óleos lubrificantes, filtros, lavagens e consertos de pneus, e da correspondente Nota Fiscal de cada transação efetuada; 

14.8. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, correspondentes aos 

serviços efetivamente prestados pela Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 

atestadas, comunicando à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço 

de cobrança; 

14.9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de 

sanções e alterações do mesmo. 

 

15. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

15.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à Contratante 

é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 

e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. Para isso: 

15.2. A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço; 

15.3. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado, cabendo, também: 

15.3.1. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela Contratada, efetivando avaliação periódica. 

15.4. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade 

dos serviços contratados e por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em 

contrato. 

 

16. DEMAIS OBSERVAÇÕES:  

16.1. Inicialmente deverão ser fornecidos 32 (trinta e dois) cartões. Os créditos mensais e individuais de cada cartão, 

serão fixados pelo Setor de Transporte da respectiva Unidade Hospitalar da FAMESP. 

16.2. É necessário 11 (onze) cartões “RESERVA”, qual não precisa de número de placa para abastecer e realizar os 

demais serviços, objeto desta licitação. Totalizando 43 (quarenta e três) cartões. 

16.3. Os cartões deverão ser fornecidos contendo a identificação da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO 

E HOSPITALAR e outros dados fornecidos pela FAMESP de modo coibir qualquer tipo de adulteração em seu conteúdo. 

16.3. As quantidades de cartões previstas para aquisição, poderão ser acrescidas ou reduzidas, de acordo com a 

necessidade da FAMESP e suas filiais, mantida a taxa oferecida na proposta da empresa classificada. 

16.4. A classificação será pela ordem crescente das taxas (em percentual) de serviço de administração oferecidas pelas 

proponentes. 

16.5. Os cartões deverão ser entregues no Setor de Transportes da FAMESP sito a Rua João Butignolli, s/nº – CEP: 

18.618-220 - Distrito de Rubião Junior, na cidade de Botucatu, no Estado de São Paulo, por conta e risco da Contratada, 

como roubo, perda parcial ou total. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  Conforme descrito no Capítulo XXI do edital 

  

18. - GARANTIA CONTRATUAL: 

18.1. Será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação, conforme Capítulo XIX do edital  

 

19. DO PRAZO DE VALIDADE  

19.1. O prazo de validade do contrato será de 15 (quinze) meses, passível de prorrogações até o total de 60 (sessenta) 

meses, conforme legislação vigente.  



 

 Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 
Rua João Butignolli, s/nº   - CNPJ. 46.230.439/0001-01 
Distrito de Rubião Júnior - Cep 18.618-220 - Botucatu - SP - C.P. 504 

Fones: (14) 3881-4811 ramal: 111 

Utilidade Pública:  Federal  –  Estadual  –  Municipal 

 Home Page: http://www.famesp.org.br  e-mail: compras@famesp.org.br  
 

 
 

 

PR 003_2021 (VALE COMBUSTÍVEL FROTA) 26                                          Lúcia/Marcelo  

20.  RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

QTDE DESCRIÇÃO ANO COMB. PROPRIETÁRIO UNID. 

1 SPRINTER 1998 D FAMESP_BRU HEB 

2 GM/MONTANA ENGESIG 2005 F CSS_SP HEB 

3 HYUNDAI/HR 2008 D FAMESP_HEMA HEB 

4 HONDA CG 125 CARGO ES 2009 G FAMESP_BRU HEB 

5 VW/GOL 1.0 2010 F FAMESP_BTU HEB 

6 PEUGEOT/BOXER ATHOS 2010 D FAMESP_BRU HEB 

7 FIAT LINEA HLX 2010 F FAMESP_BTU HEB 

8 
NISSAN/GRAND LIVINA (está 

parada) 
2011 F FAMESP_AME BRU HEB 

9 VW/VIRTUS CL AD 2019 F LOCADO / HEB HEB 

10 LOGAN 2019 F LOCADO / HEB HEB 

11 VW/VIRTUS CL AD 2019 F LOCADO / HEB HEB 

 12 RENAULT MASTER AMBULÂNCIA 2021 D SECRETARIA HEB 

13 FIORINO 2021 F LOCADO/HCB HEB 

14 
RENAUT/MASTER GREENCAR 

(Acessórios) 
2013 D FAMESP_MSI MSI 

15 FIAT/DOBLO 2013 F FAMESP_HB_BRU HBB 

16 FIAT/FIORINO 2013 F FAMESP_HB_BRU HBB 

17 IVECO DAILY 1999 D FAMESP_HB_BRU HBB 

18 KANGOO 2014 D FAMESP_HB_BRU HBB 

19 COBALT 2019 F LOCADO / HB_BRU HBB 

20 RENAULT MASTER AMBULÂNCIA 2021 D 
SECRETARIA/HB_B 

BRU 
HBB 

21 REBOQUE 2008 
 

FAMESP_BTU BTU 

22 MONTANA CONQUEST  2009 F FAMESP_BTU BTU 

23 NISSAN SENTRA 2018 F FAMESP_BTU BTU 

24 ZAFIRA CONFORT 2006 F FAMESP_BTU BTU 

25 COROLLA 2018 F FAMESP_BTU BTU 

26 MONTANA LS  2011 F FAMESP_BTU BTU 

27 SPIN 2019 F FAMESP_BTU BTU 

28 PEUGEOT/BOXER ATHOS 2010 D FAMESP_BTU BTU 

29 S10 DIESEL 2019 2019 D FAMESP_BTU BTU 

30 NISSAN VERSA 2021 F FAMESP_BTU BTU 

31 CAMIONETE D10 1974 G FAMESP_BTU BTU 

32 CHEVROLET_S10 LS 2013 F FAMESP_BTU CETEC 

 

Botucatu, 27 de janeiro de 2021. 

 

Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior 

Diretor Presidente 

FAMESP 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº 00408/2021-FAMESP 

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-FAMESP 

 

Denominação do LICITANTE: 

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

E-mail: CNPJ nº Data: 

 

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem 

fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.  

 

 

IT
EM

 OBJETO 
QUANTIDADE  

DE CARTÕES 

VALOR TOTAL/R$ 

(mensal) 

1 
Vale Combustível, formato cartão magnético e/ou 

eletrônico  
43 R$ 45.000,00 

VALOR (ESTIMADO) MENSAL R$ 45.000,00 

Valor Mensal por extenso: 

VALOR TOTAL (ESTIMADO) PARA 15 (QUINZE) MESES R$ 675.000,00 

Valor em R$ para 15 meses por extenso: 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       ____ %  ( _________  por cento)   

Obs.: O total de cartões é de aproximadamente 32 (trinta e dois) unidades, sendo necessário 11 (onze) cartões 

“RESERVA”, o qual não precisa de número de placa do veículo para abastecer, totalizando 43 (quarenta e três) cartões. 

 

Lista de empresas credenciadas relacionadas por cidade (conforme especificação do Anexo II) 

 

a) Percentual da taxa de administração: ______ (máximo de duas casas decimais). 

b) Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________________ 

c) O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) meses. 

d) Preço unitário para emissão de segunda via do cartão eletrônico: R$______(__________) (limitado ao valor de 

face). 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo II. 

Declaramos que no custo apresentado (taxa de administração) estão incluídos e considerados: 

1) Os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os 

respectivos encargos sociais; 

 

2) Emolumentos e todas as despesas operacionais e encargos que venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 
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3) Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como demais 

encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-

alimentação, transporte, inclusive sob a forma de auxílio-transporte local; 

 

4) Despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e 

 

5) Quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, e todos os componentes de custo dos produtos, necessários à 

perfeita satisfação do objeto deste Edital e seus Anexos, de forma a se constituir na única e total contraprestação a ser 

paga por esta Fundação, além das quantias relativas ao valor facial dos Vales Combustíveis. 

 

Nome do REPRESENTANTE: 

Assinatura do REPRESENTANTE: 
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ANEXO IV 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-FAMESP 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ref.: (identificação da licitação)  

 

A Firma/Empresa ........................................., inscrita no C.N.P.J. sob nº...................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Senhor(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº........................ e do 

C.P.F. nº............................, DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

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

(data) 

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

assinatura do representante legal 

(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

ANEXO V 

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-FAMESP 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Empresa .............................., sediada na Rua ................, nº ....., ......... (Cidade), .......... (Estado), inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob nº ........., por seu representante legal, o(a) Senhor(a) ............, que exerce o 

cargo de .......... (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que inexiste impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração. 

Ocorrendo qualquer problema de ordem legal, durante toda a tramitação do procedimento administrativo, execução 

da contratação e/ou prestação de serviços, referente às nossas responsabilidades junto aos Poderes da União, Estado e 

Município, que nos impossibilite de participar de licitações ou ajuste com a Administração Publica, comprometemo-nos 

a informá-los, por escrito. 

..............., ....... de ................. de 20XX. 

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

assinatura do representante legal 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(EPP) 

A empresa ........, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA ainda, sob as penas da lei, 

para fins do exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, que a mesma 

se qualifica como ...................... (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que possui os requisitos legais 

exigidos, em especial quanto ao seu art. 3º, para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e 

que não se enquadra em nenhuma das condições previstas no parágrafo 4, artigo 3º da referida lei.  

Local e data. 

Assinatura 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021-FAMESP 

PROCESSO N.º 00408/2021-FAMESP 

PREÂMBULO DO CONTRATO Nº. XXX/2021-FAMESP 

I – Contratante 

FAMESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 

II – Contratada 

………………….., inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 

III – Objeto:  

Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e 

outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e 

integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de 

combustíveis compreendendo a distribuição de álcool (etanol), gasolina comum, diesel, troca de filtros e óleos 

lubrificantes e derivados e serviços de lavagem automotiva e conserto de pneus, para a frota de veículos da Fundação 

para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar-FAMESP e suas filiais, pelo período de 15 (quinze) meses. 

IV – Valor total estimado do contrato 

R$ xxxxxx  

V – Prazo Contratual 

15 meses 

VI – Prazo Pagamento 

xx (xxxxx) dias da apresentação da nota fiscal. 

 

VII – Tipo e Prazo de Medição 

Medições mensais 

VIII – Índice de Reajuste 

Taxa fixa, não sujeita a reajuste. 

IX – E-mail N.F. Eletrônica 

nfs@famesp.org.br 

transporte.famesp@famesp.org.br  

X – Responsável pelo Contrato 

Rodrigo Lopes de Oliveira 

Rosana Aparecida Corvino  

XI – Local de Execução 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP/MATRIZ BOTUCATU, localizado na Rua João 

Butignolli, s/n°, bairro Distrito de Rubião Júnior, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, CEP: 18.618-220 

XII – Anexos do contrato 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Relação de Veículos da FAMESP. 

Anexo III – Termo de ciencia e notificação ao TCE/SP. 

Anexo VIII DO EDITAL – Relação das Unidades da FAMESP e beneficiárias deste Contrato. 

Anexo IX DO EDITAL – Regras de procedimentos FAMESP, para aplicação de multa e penalidades; 

XIII – Condições adicionais 

(Se aplicável) 

XIV – Contato da Contratada 

Nome:  

Telefone: 

e-mail: 

 

mailto:nfs@famesp.org.br
mailto:transporte.famesp@famesp.org.br
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MINUTA DO CONTRATO  

 

PROCESSO: Nº. 00408/2021-FAMESP 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Taxa Administrativa  

 

PREÂMBULO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA  DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL 

CLÁUSULA TERCEIRA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

CLÁUSULA QUARTA PRAZO DE VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINTA DOS VALORES, DA TAXA DE ADIMISTRAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO  

CLÁUSULA SEXTA REAJUSTE  

CLÁUSULA SÉTIMA DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO 

CLÁUSULA OITAVA FATURAMENTO E PAGAMENTO 

CLÁUSULA NONA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA RESCISÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DA DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA TOLERÂNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA FORO  
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MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2021-FAMESP 

 

PROCESSO Nº 00408/2021-FAMESP 

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021-FAMESP 

 

CONTRATANTE: ... 

CONTRATADA: ... 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de 

veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema 

informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede 

credenciada de postos de combustíveis compreendendo a distribuição de álcool (etanol), gasolina comum, diesel, troca 

de filtros e óleos lubrificantes e derivados e serviços de lavagem automotiva e conserto de pneus, para a frota de 

veículos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar-FAMESP e suas filiais, pelo período de 15 (quinze) 

meses. 

 

Aos XX dias do mês de XXXXXX de 20xx, de um lado a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 

HOSPITALAR-FAMESP, situada na Rua João Butignolli, s/n°, Distrito de Rubião Júnior, CEP: 18618-970, na cidade de 

Botucatu, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 46.230.439/0001-01, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente, XXXXXXXXXXXXX, portador do RG n.º XXXXXXX 

SSP/SP e CPF nº XXXXXXXXX e, de outro, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 

representada por XXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXX, do representante legal 

da empresa, ao final designados e assinados, tem entre si justo e contratado, o objeto deste contrato, mediante as 

cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento objetiva a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do 

abastecimento de combustíveis de veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da 

implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro 

processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis compreendendo a distribuição de álcool 

(etanol), gasolina comum, diesel, troca de filtros e óleos lubrificantes e derivados e serviços de lavagem automotiva e 

conserto de pneus, para a frota de veículos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar-FAMESP e suas 

filiais, pelo período de 15 (quinze) meses, de acordo com o Processo nº 00408/2021-FAMESP e seus Anexos, que 

passam a ser parte integrante deste contrato e nos termos da legislação vigente. 

1.2. O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado deverá constituir-se em um aplicativo de gestão de 

combustíveis e demais serviços integrados a um sistema de cartão de pagamento magnético ou micro processado, que 

emita relatórios gerenciais e permita a definição de parâmetros de controle para toda a frota, por veículo e perfil do 

usuário. 

1.3. O regime de execução deste contrato é o de menor taxa de administração. 

1.4. A execução dos serviços será por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço mensal, ficando a 

CONTRATADA responsável pela execução integral dos serviços contratados. 
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1.5. A CONTRATADA declara ter recursos pessoais, técnicos, materiais e financeiros adequados e suficientes para cumprir 

o contrato, e que demais riscos associados ao perfeito cumprimento do objeto deste contrato foram levados em conta na 

definição do preço global acordado com a CONTRATANTE. 

1.6. Em caso de conflito entre os termos desse contrato e dos anexos, prevalecerá sempre o disposto neste contrato. 

1.7. Integram o presente contrato os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Relação de Veículos da FAMESP. 

Anexo III – Termo de ciencia e notificação ao TCE/SP. 

Anexo IV do Contrato – Regras de procedimentos FAMESP, para aplicação de multa e penalidades; 

Anexo VIII DO EDITAL – Relação das Unidades da FAMESP e beneficiárias deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da execução dos serviços, bem como para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato os documentos do 

PROCESSO N.º 00408/2021-FAMESP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-FAMESP, e, em especial, a Proposta de Preços 

e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA. 

2.2. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora 

contraídas, especialmente a Lei Federal n.º 10.520, de 17 / 7 / 2002, publicada no DOU de 18/ 7/2002, Regras de 

Procedimento nº 001/2011-FAMESP, Lei Complementar nº 123/06, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as regras de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários da Fundação para o 

Desenvolvimento Médico e Hospitalar e de suas das Filiais da FAMESP, devidamente compromissados. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1.O prazo do CONTRATO será de 15 (quinze) meses, a contar de sua assinatura, passível de prorrogação por igual (is) e 

sucessivo (s) período (s), condicionado, de um lado, ao interesse das partes, manifestado com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias de seu término, e, de outro, à existência de dotação específica no(s) orçamento(s) para o(s) exercício(s) 

financeiro(s) seguinte(s), observado o limite de 60 (sessenta) meses.  

4.2. Eventual prorrogação de prazo será formalizada por meio de Termo de Alteração Contratual, de acordo entre as 

partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DOS VALORES, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO 

 

5.1. O presente contrato tem valor global de R$ ..........(............)...... , sendo o valor mensal dos créditos estimado em 

R$............... (                       ) e  o valor mensal de  taxa de administração: R$...........(...), correspondente.. ...%  (...por 

cento) sobre o valor de cada fatura. 
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5.2. A taxa de administração incidente sobre o somatório do valor das faturas, fixada em XX,XX % (.....por cento), não 

poderá sofrer reajuste salvo por força de alteração na Legislação Federal em vigor. 

5.3. O valor para emissão da segunda via do Cartão é de R$.... (.....). 

5.4. Na taxa acima estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: mão-de-obra, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas, transportes, fretes, cargas e descargas, seguros, combustíveis, custos e benefícios, 

tributos devidos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionados com a realização do objeto. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

REAJUSTE 

6.1. As taxas percentuais serão fixas e não sujeitas a reajustes, permanecendo inalterada durante toda vigência do 

contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

7. 1. O objeto deverá ser executado conforme condições do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA que faz parte 

integrante do presente CONTRATO. 

CLÁUSULA OITAVA  

FATURAMENTO E PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado quinzenalmente, sempre até o 15º (décimo quinto) dia útil contado a partir do 

recebimento da nota fiscal, quando se tratar de fornecimento de combustíveis e mensalmente, sempre no 30° 

(trigésimo) dia, contato a partir do recebimento da nota fiscal, quando se tratar dos demais serviços objeto deste 

edital. Em ambos os casos, devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento dos serviços, designado pela 

FAMESP.   

8.1.1. Os títulos não poderão ser negociados com entidades financeiras. 

8.1.2. Todo pagamento será efetuado através de credito em conta corrente, sendo vedado à CONTRATADA emitir 

boleto bancário. 

8.2. A CONTRATADA deverá emitir Notas Fiscais/Faturas; separadamente, a primeira detalhando o valor total dos 

combustíveis (álcool hidratado, gasolina e diesel), e a segunda detalhando os óleos lubrificantes, filtros e demais 

serviços e o valor correspondente aos serviços de gerenciamento prestados no período. 

8.3. As emissões das notas fiscais faturas serão efetuados nos seguintes prazos: 

8.3.1. Referentes aos combustíveis serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, sempre contados a partir da data 

final do período quinzenal de execução dos serviços. Sendo, portanto, emitida nota fiscal no 16° dia do mês, para 

os serviços prestados entre os dias 1° e 15 e no 1° dia do mês para os serviços prestados entre os dias 16 e 30 (ou 

31) do mês. 

8.3.2. Referentes aos óleos lubrificantes, filtros, lavagens, conserto de pneus e demais serviços, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo, portanto, emitida a nota fiscal no 1° dia útil do mês, considerado os valores apurados no 

período do 1° ao 30° dia do mês anterior. 

8.4. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com incorreções 

ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as 

incorreções verificadas. 

8.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, mediante a apresentação dos originais da 

fatura, bem como dos Certificados de regularidade fiscal perante o FGTS e INSS. 

8.6. A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo 

e/ou os pagamentos seguintes. 

8.7. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município que a prestação do serviço estiver 

envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03. 
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8.8. Os pagamentos serão realizados exclusivamente mediante depósito na conta corrente bancária em nome da 

CONTRATADA, preferencialmente no Banco Santander S/A ou Banco do Brasil S/A. 

8.9. A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação com 

incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos 

e/ou as incorreções verificadas. 

8.10. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros de mora de 0,5 (meio por cento) 

ao mês e calculado pro-rata tempore em relação ao atraso verificado. 

8.11. Deverão ser emitidas notas fiscais separadas por unidade Hospitalar Administradas pela FAMESP, tendo em vista, 

possuírem CNPJ e verbas de administração distintas entre si, sendo elas: 

8.11.1. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua João Butignolli, s/nº, CEP: 18.618-

220, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, CNPJ nº 46.230.439/0001-01, Inscrição Estadual: Isenta. PARA OS 

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA FAMESP/MATRIZ. 

8.11.2. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Avenida Engenheiro Luiz Edmundo 

Carrijo Coube, n° 1-100, Jardim Santos Dumont, CEP: 17033-360, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CNPJ nº 

46.230.439/0003-73, Inscrição Estadual: Isenta. PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL ESTADUAL BAURU. 

8.11.3. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Araújo Leite, nº 26-27, Bairro Santa 

Tereza, CEP: 17012-250 CNPJ nº 46.230.439/0011-83, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS A MATERNIDADE SANTA ISABEL. 

8.11.4. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Monsenhor Claro, n° 8-88, Bairro 

Centro, CEP: 17.15-900 CNPJ nº 46.230.439/0013-45, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL DE BASE DE BAURU. 

 

8.11.5. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Rubens Arruda, Quadra 07, Bairro 

Centro, CEP: 17015-110 CNPJ nº 46.230.439/0008-88, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BAURU. 

8.11.6. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Pedro Marques, n° 723, Bairro 

Centro, CEP: 18200-270 CNPJ nº 46.230.439/0010-00, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE 

ITAPETININGA. 

8.11.7. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Rua Mandaguaris, n° 970, Bairro Centro, 

CEP: 17606-135 CNPJ nº 46.230.439/0009-69, Inscrição Estadual: Isenta, na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, 

PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TUPÃ. 

8.11.8. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, Alameda dos Cedrinhos, nº 54, Lote 1QC 

Capão Bonito, Rubião Júnior, CEP: 18.618-000, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, CNPJ nº 

46.230.439/0004-54, Inscrição Estadual: Isenta. PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A FAMESP/SAE DE 

INFECTOLOGIA DOMINGOS ALVES MEIRA. 

8.12. E-mail para emissão da NF-e: nfs@famesp.org.br  e transporte.FAMESP@FAMESP.org.br 

8.13. As Faturas ou Notas Fiscais para pagamentos dos serviços executados a FAMESP, deverão ser encaminhados para 

as respectivas unidades Hospitalares, de acordo com a lotação do veículo do qual o(s) cartão(ões) está(ão) vinculado(s), 

cujo endereço e dados para faturamento constam no item 10 e subitens, devendo ser emitida 01 (uma) Nota Fiscal 

para cada CNPJ. 

CLÁUSULA NONA  

GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

9.1. A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento através de ... 

(especificar a forma de garantia), equivalente a ...% (... por cento) do valor atribuído a este instrumento, abrangendo o 

período contratual até o recebimento DEFINITIVO do objeto do CONTRATO.  

mailto:nfs@famesp.org.br
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9.2. Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela 

CONTRATADA. 

9.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a 

CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, complementar o valor, sob pena de sujeição às sanções previstas no Capítulo XXII. 

9.4. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 06 (seis) meses após o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO do objeto do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo Índice CDI (Certificado de 

Depósito Interbancário), condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência. 

9.5. Ao entregar a garantia, o licitante deve atentar-se para sua validade de 06 (seis) meses após o término do 

contrato, principalmente nos casos de seguro garantia; 

9.6. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

9.6.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato; 

9.6.2. Prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo da Contratada durante a execução 

do objeto do contrato; 

9.6.3. Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Contratante à Contratada; 

9.6.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pela contratada, quando 

couber. 

9.7. A liberação ou restituição da garantia não isenta a proponente adjudicatária das responsabilidades, nos termos das 

prescrições legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA   

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as especificações técnicas, 

nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los. 

10.2. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do combustível, serviços de troca de 

óleos, lubrificantes, filtros. Lavagens, conserto de pneus, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou 

subsidiariamente por esse pagamento. 

10.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação; 

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

10.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da Contratante em seu 

acompanhamento; 

10.6. Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato; 

10.7. A Contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões, inclusive para os casos de incorporação de novos veículos 

a frota da Contratante, bem como, em virtude de qualquer alteração, inovação, atualização pela Contratada; 

10.8. A Contratada ministrará treinamento objetivando a capacitação de pessoal do Setor de Transportes da FAMESP e 

suas filiais envolvidos na utilização do Sistema; 

10.9. A Contratada deverá credenciar somente postos que não estejam relacionados em publicação no "Diário Oficial 

do Estado de São Paulo", nos termos da Lei estadual nº 11.929, de 12 de abril de 2005 e Portaria da Secretaria da 

Fazenda CAT 92/08. 

10.10. A Contratada deverá descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspenso o cadastro do ICMS 

relacionados em publicação no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos termos da Lei Estadual nº 11.929, de 12 de 

abril de 2005 e Portaria CAT 92/08. 
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10.11. Não credenciar e/ou descredenciar os postos de abastecimento de combustível que esteja sancionado pelo não 

cumprimento das legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações 

do IBAMA, CONAMA e Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CETESB. 

10.12. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de postos credenciados. 

10.13. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às substituições de postos não qualificados ou 

entendidos como inadequados para a prestação dos serviços. 

10.14. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes da 

execução do contrato. 

10.15. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente à Contratante, quaisquer fatos ou 

anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 

10.16. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela Contratante, por meio de pessoa devidamente 

credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas 

relacionados com os serviços contratados. 

10.17. Fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de fornecimento de combustível, a cargo dos 

estabelecimentos credenciados. 

10.18. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato. 

10.19. Emitir 01 (uma) nota fiscal para cada Unidade Administrada pela FAMESP, independentemente da quantidade de 

veículos e/ou cartões ligados a ela.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da legislação vigente, são obrigações da Contratante: 

11.2. Fornecer a Contratada após a assinatura do contrato todos os dados necessários para cadastramento no sistema 

e confecção dos cartões; 

11.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

11.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, verificando se, no desenvolvimento 

dos trabalhos, se está sendo cumpridos os serviços e especificações previstas no edital e termo de referência, proposta 

e contrato de forma satisfatória, e documentando as ocorrências havidas; 

11.5. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada e, se necessário, ao supervisor 

da área, para que as falhas possam ser corrigidas a tempo; 

11.6. Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários, todas as informações e esclarecimentos que 

eventualmente venham a ser solicitados; 

11.7. Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário; 

11.8. Responsabilizar-se pelo recolhimento do Comprovante de Abastecimento de Combustível e serviços de troca de 

óleos lubrificantes, filtros, lavagens e consertos de pneus, e da correspondente Nota Fiscal de cada transação efetuada; 

11.9. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas, correspondentes aos 

serviços efetivamente prestados pela Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 

atestadas, comunicando à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço 

de cobrança; 

11.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação 

de sanções e alterações do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à Contratante 

é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados para isso: 
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12.2. A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço; 

12.3. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado, cabendo, também: 

12.3.1. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela Contratada, efetivando avaliação periódica. 

12.4. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade 

dos serviços contratados e por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

13.1. Independentemente das responsabilidades civil e / ou criminal, o descumprimento das obrigações acordadas 

sujeitará a CONTRATADA às sanções aplicáveis previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e àquelas, igualmente 

aplicáveis, contempladas no artigo 15 da Resolução CEGP-10/2002, sem prejuízo de sujeição às penalidades previstas 

na Lei n.º 8.666/93 e nas Regras de Procedimento nº 001/2011-FAMESP. 

13.2. O não atendimento às determinações da CONTRATANTE no prazo de 05(cinco) dias contados da notificação 

escrita que lhe for dirigida, sujeitará a CONTRATADA às multas diárias previstas na Regras de Procedimento nº 

001/2011-FAMESP.  

13.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decorrente da inadimplência contratual será de 30% (trinta por 

cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço de nova 

contratação. 

13.4.  A (s) multa(s) será (ão) descontada (s) do (s) pagamento (s) eventualmente devido (s). 

13.5. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 

05(cinco) dias, contados da data do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será objeto 

de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com 

base na variação da Unidade Fiscal Do Estado de São Paulo – UFESP, ou índice que venha substituí-lo. 

13.6.  As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

13.7. Da aplicação de multas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação do ato. 

13.8. A mora na execução, além de sujeitar a CONTRATADA à multa, autoriza a CONTRATANTE, em prosseguimento ou 

na reincidência, a declarar rescindido o CONTRATO e punir a faltosa com a suspensão do direito de licitar e contratar 

em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer 

das hipóteses, o direito de defesa. 

13.9. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, observados 

os prazos estabelecidos para tanto. 

13.10. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias 

constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do CONTRATO e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do Artigo 45 do Regulamento de Compras, Obras e Serviços da 

FAMESP, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento. 

14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, conforme artigo 45, § 1º e 2º 

do Regulamento de Compras, Obras e Serviços da FAMESP. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

15.1.Não será permitida a transferência ou subcontratação total ou parcial dos serviços contratados, sob pena de rescisão 

contratual, salvo mediante autorização expressa da Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. Este contrato pode ser rescindido, a qualquer tempo, mediante simples comunicação por escrito à outra parte, nas 

seguintes hipóteses: 

16.2. Por qualquer das partes, se a outra parte entrar em regime de falência, liquidação ou requerer ou tiver decretada 

sua recuperação judicial ou extrajudicial; 

16.3. Por qualquer das partes, se a outra parte infringir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato e não sanar o 

seu inadimplemento no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento de notificação, por escrito, da outra parte, 

nesse sentido; 

16.4. Por qualquer das partes, na ocorrência de caso fortuito ou de evento de força maior; 

16.5. Pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA ceder este instrumento, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento 

por escrito da CONTRATANTE; 

16.6. Também poderá o presente contrato ser rescindido a qualquer tempo, desde que a parte interessada notifique a 

outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência. 

16.7. Sem prejuízo da remuneração devida à CONTRATADA até a data da efetiva rescisão, fica desde já certo e ajustado que 

em nenhuma hipótese a CONTRATANTE será responsável perante a CONTRATADA por quaisquer perdas e danos decorrentes 

da rescisão a que a CONTRATADA tiver dado causa. 

16.8. Na hipótese de rescisão por culpa exclusiva da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA 

DA DISSOLUÇÃO 

17.1. O Contrato poderá ser dissolvido a qualquer tempo, bastando, para tanto, manifestação escrita da parte 

interessada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do 

CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

TOLERÂNCIA 

18.1. Caso uma das partes contratantes, em benefício da outra, tolere, ainda que por omissão, a inobservância, no todo 

ou em parte, de qualquer CLÁUSULA deste CONTRATO e / ou dos documentos que o integram, tal fato não poderá 

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas CLÁUSULAS, as quais permanecerão 

inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. A CONTRATADA é obrigada a fornecer todas as informações / documentações solicitadas pela CONTRATANTE, para 

verificação do total e pleno adimplemento das obrigações oriundas para a execução deste contrato. 

19.2. A CONTRATADA deverá designar um preposto com quem a CONTRATANTE manterá os contatos durante a vigência 

do contrato, a fim de gerenciar as ocorrências em conjunto com o gestor do contrato. 

19.3. Na hipótese de a CONTRATANTE autorizar eventual subcontratação pela CONTRATADA, fica estabelecido que esta 

deverá arcar integralmente com os custos decorrentes dessa subcontratação e permanecerá como única e integral 

responsável perante a CONTRATANTE e terceiros pelos Serviços que o subcontratado realizar. 
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19.4. A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE indene de procedimentos judiciais e extrajudiciais que envolvam 

as obrigações apontadas no item acima, ou garantir/ressarcir a CONTRATANTE de todas e quaisquer importâncias que 

esta última venha a ser compelida a desembolsar por conta da subcontratação. 

19.5. Todos os avisos, requerimentos, reivindicações, solicitações e outras comunicações, nos termos deste contrato, 

serão efetuados por escrito, e enviados por carta registrada, com aviso de recebimento, nos endereços indicados no 

preâmbulo deste contrato ou em outro endereço que possa vir a ser indicado por escrito por qualquer uma das partes. 

19.6. Este contrato não implicará formação de vínculo de qualquer natureza entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

nem entre uma parte e os empregados e contratados da outra parte. 

19.7. Este contrato e seus anexos contêm o acordo integral estabelecido entre as partes com relação aos Serviços. Em 

caso de dúvida ou conflito entre quaisquer disposições deste contrato e seus anexos, os termos e condições deste contrato 

deverão prevalecer. 

19.8. Quaisquer alterações ou aditamentos a este contrato e seus anexos somente serão válidos se feitos por instrumento 

escrito, assinados por ambas as partes. Qualquer alteração a este contrato, incluindo em preço, prazo, escopo ou a 

qualquer outra cláusula deste contrato somente pode ser feita mediante assinatura de aditamento. 

19.9. Se qualquer termo ou outra disposição deste contrato for considerado inválido, ilegal ou inexequível diante de 

qualquer norma legal ou ordem pública, todos os demais termos e disposições permanecerão, independentemente, em 

pleno vigor e efeito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  

FORO 

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de BOTUCATU, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

solução de questões oriundas deste CONTRATO. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos 

os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 

Botucatu, ......... de..................de 20XX. 

 

Pela Contratante:................................... Pela Contratada:........................................ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: NOME: 
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ANEXO I – DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2021-FAMESP 

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES 

 

1. FINALIDADE 

1.1. A finalidade deste ANEXO é preconizar as condições, independentemente de outras exigências integrantes deste 

EDITAL, para ensejar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, 

POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, DIESEL, TROCA DE 

FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONSERTO DE PNEUS, 

PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP E SUAS 

FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES, conforme condições e especificações constantes deste Anexo. 

1.2. O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado deverá constituir-se em um aplicativo de gestão de 

combustíveis e demais serviços integrados a um sistema de cartão de pagamento magnético ou micro processado, que 

emita relatórios gerenciais e permita a definição de parâmetros de controle para toda a frota, por veículo e perfil do 

usuário. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

Item 

 

Quantidade 

 

Unid. Descrição do Serviço 

Valor 

Mensal 

Aproximad

o 

Valor Total 

para 15 

meses 

01 15 Mês 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E 

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS 

CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E 

INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA 

COMUM, DIESEL, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS 

LUBRIFICANTES E DERIVADOS E SERVIÇOS DE 

LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONSERTO DE PNEUS, ETC, 

PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP 

E SUAS FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 MESES.  

R$  

XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

R$  

XXXX 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. Prestação de serviços de abastecimento, com fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel), 

troca de filtros e óleo lubrificantes e derivados e serviços de lavagens automotivas, conserto de pneus, etc, para a frota 

de veículos automotores da FAMESP e suas Filiais, garantindo que os mesmos estejam sempre em ótimas condições de 
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higiene e abastecidos para atender as demandas e necessidades do hospital e que possam permitir o gerenciamento 

informatizado do abastecimento, troca de óleo/filtro e lavagem, conserto de pneus, mediante relatórios gerenciais. 

3.2. A contratação visa garantir uma maior flexibilidade quanto aos locais para o abastecimento e lavagem dos veículos, 

seja nas regiões urbanas, bem como em rodovias, além de se obter melhor gerenciamento sobre o abastecimento, 

troca de filtros, óleos lubrificantes, lavagem, conserto de pneus, da frota de veículos automotores da FAMESP e suas 

Filiais e concorrerá para: 

 O controle e guarda eletrônico dos registros históricos da frota de veículos da FAMESP e suas Filiais; 

 A geração e customização de relatórios e arquivos para importação das informações relativas aos gastos com a 

frota de veículos – abastecimento de combustíveis, troca de filtros e óleos lubrificantes e lavagem, por período, 

facilitando a contabilização e possibilitando a customização de informações operacionais e financeiras; 

 Possível redução nos gastos de combustíveis, decorrente do acompanhamento do consumo médio de 

combustível por cada veículo; 

 Uma maior flexibilidade do sistema de abastecimento e lavagem, pois contará com uma rede de postos de 

abastecimento e lavagem de veículos e conserto de pneus, disseminados pelas regiões de interesse da FAMESP e 

suas Filiais, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana; 

 A modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e análise de dados. 

 

4. DEMAIS INFORMAÇÕES 

4.1. Os serviços abrangem dentre outros, o abastecimento de etanol, gasolina e diesel, a troca de óleo / fluído de 

motor, óleo / fluido de freio, filtro de ar, filtro de óleo e lavagem automotiva, conserto de pneus.   

4.2. O total de cartões é de aproximadamente 32 (trinta e dois) unidades, sendo necessário 11 (onze) cartões 

“RESERVA”, o qual não precisa de número de placa do veículo para abastecer, totalizando 43(quarenta e três) cartões. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. A Contratada deverá cumprir as seguintes condições: 

5.1.1.  Manter postos credenciados, nas principais rodovias de acesso a Capital do Estado de São Paulo e na própria 

cidade de São Paulo, para atender os veículos em viagens. 

5.1.2. Manter no mínimo 02 (dois) postos credenciados nos seguintes municípios, onde possuem estabelecimentos 

de Saúde administrados pela FAMESP:  

Botucatu 

Bauru 

Itapetininga 

Tupã 

5.1.3. Caso a Contratada não possua algum posto credenciado nos locais citados no item 5.1.2 deverão ser 

providenciados, em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, o não cumprimento, 

sofrerá as penalidades previstas no Contrato.   

 

6. REDE DE CREDENCIADOS 

6.1. Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento, troca de óleo/filtros e lavagens, conserto de 

pneus, no mínimo de segunda-feira a sábado das 7:00 as 20:00 horas, devendo haver ao menos, 01 (um) posto com 

atendimento 24 horas por dia e 07 dias por semana. 

6.2. O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da Contratante deverá ser efetivada pela Contratada 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da solicitação. 

6.3. A Contratada deverá manter atualizada a relação de estabelecimentos credenciados ao sistema e com os quais 

mantenha convênio, informando periodicamente as alterações, mudança de postos credenciados, inclusões e/ou 
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exclusões, sendo que deverá ser mantida a condição de existência de postos credenciados em todas as localidades 

constantes no item 5.1.2, devem ser comunicadas imediatamente ao Contratante, via site, fax ou pelo sistema 

instalado pela Contratada. 

6.4. Cada condutor deverá ter sua identificação validada através de senha durante a execução de qualquer operação 

realizada na rede de postos credenciados pela Contratada, sendo de responsabilidade da mesma a solução técnica que 

identifique o condutor do veículo no ato da prestação dos serviços (abastecimento, lavagem, troca e óleo/filtros, 

conserto de pneus, etc.), e coíba com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas. 

6.5. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes da prestação dos 

serviços, objeto desta licitação, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse 

pagamento. 

6.6. Manter nos estabelecimentos credenciados, identificação de sua adesão ao sistema, em local de fácil visualização.  

6.7. A Contratada deverá possuir ao menos um Posto Credenciado em um raio de 05 Km de cada endereço citado no 

Anexo VIII – Relação das Unidades Administradas pela FAMESP, totalmente estruturados para fornecimento dos 

serviços objeto deste edital; 

6.8. Caso uma ou mais cidades onde a FAMESP esteja presente não possua Posto no raio de 05 km de suas unidades, a 

Contratada será desobrigada de atender ao item 6.7, devendo concentrar esforços para que seja credenciado o Posto 

mais próximo, a fim de garantir maior comodidade aos usuários. 

 

7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

7.1. A Contratante fornecerá à Contratada, o cadastro completo e atualizado dos veículos, condutores e identificação 

das respectivas áreas que os mesmos estão alocados (Unidades) contendo os seguintes dados: 

                   • Tipo da frota (própria) 

                   • Prefixo 

                   • Placa 

                   • Marca 

                   • Modelo 

                   • Chassi 

                   • Tipo de Combustível ou serviço executado 

                   • Ano de fabricação do veiculo 

                   • Lotação (Unidade) 

                   • Capacidade do tanque 

                   • Hodômetro 

                   • Nome, registro funcional e Unidade dos condutores 

7.2. O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis e serviços, objeto 

desta licitação. 

7.3. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha de forma on-line e instantânea. 

7.4. O sistema deverá permitir para cada cartão um limite de crédito, determinado pela Contratante o qual não poderá 

ser ultrapassado sem expressa autorização da Contratante. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a 

devida cobertura de crédito será de total responsabilidade da Contratada. 

7.5. A rede de postos credenciada deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do 

sistema. 

7.6. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, independentemente da 

solicitação do condutor: 

                  • Identificação do posto (Nome e Endereço) 

                  • Identificação do veículo (placa) 

                  • Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 
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                  • Tipo de Combustível ou serviço utilizado 

                  • A data e hora da transação 

                  • Quantidade de litros 

                  • Valor da operação 

                  • Identificação do Condutor (Nome e registro) 

7.7. O sistema deve permitir que os abastecimentos realizados nos casos de viagem para outros estados ou mesmo 

cidades que não possuam postos credenciados, sejam registrados manualmente conforme solução a ser definida e 

apresentada pela Contratada. 

7.8. O software de Gestão de Abastecimento dos Combustíveis, da Contratada, deve compreender, no mínimo: 

a) Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via WEB, no momento que 

efetuar a operação; 

b) Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas, 

condutores, consumo e quilometragem específicos por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos 

parâmetros adotados; 

c) Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das características dos veículos, 

contendo no mínimo as seguintes restrições: 

c.1. Para a frota: preço unitário limite por litro, quantidade mensal de litros; 

c.2. Por veículo: tipo de combustível, limite de crédito em R$ por transação e em R$/mês; 

c.3. Para o posto: exclusão do cadastro de credenciamento dos postos penalizados com suspensão do 

cadastro de ICMS junto a Fazenda Estadual; 

c.4. Para o condutor: impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de ocorrências por 

tentativas frustradas. 

d) O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de cartão; 

e) Identificação do usuário no momento do abastecimento através da senha pessoal; 

f) Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica 

utilizada pela Contratada, os quais deverão ser disponibilizados, se necessário, para o Setor de Transportes 

da FAMESP e suas filiais sem qualquer ônus para a Contratante; 

g) A exportação de dados, para o Software da FAMESP e suas filiais, permitindo a leitura de arquivos TXT, xls 

ou XML e ainda a possibilidade de layout e formatação de campos, conforme necessidade da Contratante, 

contendo as seguintes informações: 

 nome, endereço e CNPJ completo do posto credenciado; 

 data do abastecimento; 

 quilometragem no momento do abastecimento; 

 tipo de combustível ou serviço; 

 valor total do abastecimento ou serviço executado; 

 valor unitário do abastecimento por litro; 

 quantidade de litros; 

 identificação do veículo. 

h) O fornecimento para a Contratada do cadastro dos postos credenciados para a migração dos dados ao 

sistema da Contratante, com as seguintes informações: 

 Nome Fantasia 

 Razão Social 

 CNPJ 

 Inscrição Estadual 

 Endereço e CEP 
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 Bairro 

 Cidade 

 Telefone 

 Fax/e-mail 

 Contato 

 

8. RELATÓRIOS 

8.1. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao Software de Gestão de Abastecimento compatível ao modelo definido 

pela Contratante; 

8.2. A Contratante deverá estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) do acesso ao Software de Gestão 

de Abastecimento pela Unidade Hospitalar administrada pela FAMESP, podendo um ou mais usuários ter acesso 

completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades; 

8.3. Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, as seguintes informações, acumuladas a 

partir da contratação dos serviços: 

a) Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de fabricação, base da 

unidade administrativa, se houver; 

b) Histórico das operações realizadas pela frota contendo: 

 Data 

 Hora 

 Identificação do estabelecimento 

 Identificação do condutor 

 Identificação do veículo (placa) 

 Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 

 Tipo de Combustível 

 Valor unitário por tipo de combustível 

 Valor total da operação em R$ (reais) 

c) Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro; 

d) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela Contratante; 

e) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

f) Quinzenalmente informar os preços históricos unitários em R$/L contratados na última quinzena por tipo de 

combustível ordenados do menor valor para o maior (ordem decrescente de valor) com respectivo nome do 

posto e por região; 

g) Volume de litros e ou m³, de gastos realizados por tipo de combustível e preço médio unitário por tipo de 

combustível consumido pela frota; 

h) Indicação dos desvios de hodômetro, média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros; 

i) Desconto sobre o preço da bomba, quando for o caso. 

 

9. IMPLANTAÇÃO 

9.1. O processo de implantação do Sistema pela contratada compreende as seguintes atividades, que deverão ser 

realizadas dentro do cronograma abaixo: 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

ATIVIDADES 

A
ss

in
at

u
ra

 d
o

 c
o

n
tr

at
o

 

PRAZO EM DIAS 

Cadastramento dos veículos no Sistema de Gestão da 

Contratada 
10 dias   

Cadastramento dos usuários 10 dias   

Definição da logística da rede de postos credenciados  15 dias  

Confecção e fornecimento dos cartões individuais  15 dias  

Credenciamento dos postos necessários para atendimento 

às necessidades da FAMESP e suas Filais 
  30 dias 

Fornecimento ao Contratante dos dados cadastrais da 

rede de postos credenciados 
  30 dias 

Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos.   30 dias 

Treinamento dos condutores   30 dias 

 

10. TREINAMENTO DOS GESTORES 

10.1. A Contratada deverá oferecer sem ônus para a Contratante e no mínimo, o seguinte treinamento: 

 Operações de Cadastramento, parametrização dos cartões e limite de crédito. 

 Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão de relatórios. 

 Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias para saná-las. 

 Aplicação prática do Sistema. 

 

11. PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 

11.1. A Contratada disponibilizará, via WEB ou outro meio eletrônico, informações quinzenais dos preços históricos dos 

consumos praticados nos postos que abasteceram a frota, em R$/Litro, por tipo de combustível, ordenados por 

municípios, por valor em ordem crescente, identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço. 

11.2. O sistema deverá permitir o registro da negociação de preços de combustíveis com os postos da rede 

credenciada, visando obter redução do preço de bomba dos combustíveis nas áreas preferenciais onde a quantidade de 

veículos seja significativa. 

11.3. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de bomba e/ou do 

negociado diretamente pela Contratante com o posto credenciado. 

 

12. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO 

12.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões e da ocorrência de situações 

adversas como falta de energia elétrica, a Contratada deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de 

serviço de atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do número 

da autorização de abastecimento a ser transcrito para formulário específico da Contratada, visando garantir a 

manutenção das informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade 

das atividades operacionais da Contratante. 

12.2. A Contratada deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente, por telefone ou 

Internet, devendo ter uma central de atendimento que permita a Contratante o acesso através de ligação local, 

mediante tarifação gratuita (0800) com atendimento 24 horas todos os dias do ano, não sendo aceito sistema de 

atendimento eletrônico. 
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13. DEMAIS OBSERVAÇÕES:  

13.1. Inicialmente deverão ser fornecidos 33 (trinta e três) cartões. Os créditos mensais e individuais de cada cartão, 

serão fixados pelo Setor de Transporte da respectiva Unidade Hospitalar da FAMESP. 

13.2. É necessário 11(onze) cartões “RESERVA”, qual não precisa de número de placa para abastecer e realizar os 

demais serviços, objeto desta licitação. Totalizando 44 (quarenta e quatro) cartões. 

13.3. Os cartões deverão ser fornecidos contendo a identificação da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO 

E HOSPITALAR e outros dados fornecidos pela FAMESP de modo coibir qualquer tipo de adulteração em seu conteúdo. 

13.4. As quantidades de cartões previstas para aquisição, poderão ser acrescidas ou reduzidas, de acordo com a 

necessidade da FAMESP e suas filiais, mantida a taxa oferecida na proposta da empresa classificada. 

13.5. A classificação será pela ordem crescente das taxas (em percentual) de serviço de administração oferecidas pelas 

proponentes. 

13.6. Os cartões deverão ser entregues no Setor de Transportes da FAMESP sito a Rua João Butignolli, s/nº – CEP: 

18.618-220 - Distrito de Rubião Junior, na cidade de Botucatu, no Estado de São Paulo, por conta e risco da Contratada, 

como roubo, perda parcial ou total. 

  

Botucatu, XXX de XXXX de 202XX. 

 

Botucatu, .........de..................de 20XX. 

 

Pela Contratante:................................... Pela Contratada:................................................. 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: NOME: 
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ANEXO II – DO CONTRATO 

 

 RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

 

 

ANEXO III – DO CONTRATO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 

MUNICÍPIO: BOTUCATU/SP  

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP 

PROCESSO Nº 00408/2021-FAMESP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-FAMESP 

CONTRATO N°: XXX/2021-FAMESP 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, 

POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL), GASOLINA COMUM, DIESEL, TROCA DE 

FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONSERTO DE PNEUS, 

PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP E SUAS 

FILIAIS, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR-FAMESP 

 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Advogado(s):   

 

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, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Botucatu, … de ….. de 2021. 

 

Pela Contratante:                                                     Pela Contratada: 
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ANEXO VIII 

 

UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FAMESP E/OU BENEFICIÁRIAS 

 

Matriz 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

CNPJ: 46.230.439/0001-01 -  INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: RUA JOÃO BUTIGNOLLI, S/Nº - DISTRITO DE RUBIÃO JUNIOR - CEP 18618-970 

CIDADE: BOTUCATU-SP. 

01 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / HOSPITAL ESTADUAL 

BAURU CNPJ: 46.230.439/0003-73 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO LUIS EDMUNDO CARRIJO COUBE, N° 1-100 JARDIM SANTOS DUMONT, 

CEP 17033-360 CIDADE: BAURU-SP. 

02 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / MATERNIDADE SANTA 

ISABEL CNPJ: 46.230.439/0011-83 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LEITE, 26-27 -SANTA TEREZA - CEP: 17012 – 250 CIDADE: BAURU – SP 

03 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / HOSPITAL DE BASE DE 

BAURU CNPJ: 46.230.439/0013-45 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR CLARO, 8-88 – CENTRO – CEP. 17015-900 CIDADE: BAURU – SP 

04 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / AMBULATÓRIO MÉDICO 

DE ESPECIALIDADES DE BAURU CNPJ: 46.230.439/0008-88 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: RUA RUBENS ARRUDA QD. 07 CEP: 17.015-110 CIDADE: BAURU – SP 

05 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / AMBULATÓRIO MÉDICO 

DE ESPECIALIDADES DE ITAPETININGA CNPJ: 46.230.439/0010-00 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: RUA PEDRO MARQUES, 723, CENTRO, CEP 18200-270 CIDADE: ITAPETININGA – SP 

06 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / AMBULATÓRIO MÉDICO 

DE ESPECIALIDADES DE TUPÃ CNPJ: 46.230.439/0009-69 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: À RUA MANDAGUARIS VILA SANTA AMÁLIA, CEP 17606-135 CIDADE: TUPÃ – SP. 

07 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR / SAE DE INFECTOLOGIA 

DOMINGOS ALVES MEIRA CNPJ: 46.230.439/0004-54 - INSC. ESTADUAL ISENTA 

ENDEREÇO: AL DOS CEDRINHOS, 54 – RUBIÃO JUNIOR, CEP: 18607-460 CIDADE: BOTUCATU – SP 
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ANEXO IX 

 REGRAS DE PROCEDIMENTO Nº 01/2011, de 04/10/2011 

“Estabelece normas para aplicação de multas” 

 

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da FAMESP, 

expede a seguinte Portaria: 

ARTIGO 1.º - A aplicação de multa obedecerá ao disposto neste 

documento.  

ARTIGO 2.º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato e aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido pela FAMESP, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida cabendo a aplicação de multa de 

mora correspondente a 30% do valor do respectivo contrato, ou 

multa corresponde à diferença de preço decorrente de nova 

contratação. 

ARTIGO 3.º - A inexecução total ou parcial do ajuste enseja a 

aplicação de multa de mora de 30%, sobre o total ou parte da 

obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de 

preço decorrente de nova contratação. 

ARTIGO 4.º - O atraso injustificado na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, sem prejuízo de eventuais penalidades 

previstas em Lei, sujeitará o contratado à multa de mora, 

calculada por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida, na 

seguinte proporção: 

I - em se tratando de fornecimento de material e serviços: 

a) atraso de até 30 dias: multa de 0,2%; 

b) atraso superior a 30 dias: multa de 0,4%. 

II - em se tratando de obras e serviços a estas vinculados, a multa 

será de 0,8%. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cálculo da multa prevista no caput 

deste artigo deverá ser adotado o método de acumulação 

simples, que significa a mera multiplicação da taxa pelo número 

de dias de atraso e pelo valor correspondente à obrigação não 

cumprida, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º desta Portaria. 

ARTIGO 5.º - O material não aceito deverá ser substituído dentro 

do prazo fixado pela FAMESP, que não excederá a 15 dias, 

contados do recebimento da notificação. 

Parágrafo único - A não ocorrência da substituição dentro do 

prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 

3.º desta Portaria, considerando-se a mora, nesta hipótese, a 

partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 

estabelecido no caput deste artigo. 

ARTIGO 6.º - A aplicação das multas previstas neste documento 

ficará vinculada à realização do regular processo administrativo. 

§ 1.º - O infrator deverá ser notificado do inteiro teor da multa, 

podendo apresentar defesa no prazo de 5 dias úteis, a contar da 

notificação. 

§ 2.º - A autoridade competente, de posse das razões do infrator, 

decidirá sobre a conveniência ou não da aplicação da multa, 

mediante despacho fundamentado. 

§ 3.º - Da aplicação da multa caberá recurso dentro do prazo de 5 

dias úteis, contados da notificação do ato. 

ARTIGO 7.º - As multas previstas neste documento, quando for o 

caso, serão calculadas sobre os valores contratuais reajustados e 

poderão ser pagas com a garantia prestada na assinatura do 

contrato ou instrumento equivalente, ou descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese do pagamento das multas não 

ocorrer na forma prevista no caput deste artigo, a cobrança será 

objeto de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção 

monetária diária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior à data final para liquidar a multa de 

aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na 

variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, ou 

índice que venha a substituí-la. 

ARTIGO 8.º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra ou 

serviços ou entrega de material somente será apreciado se 

efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento 

equivalente. 

ARTIGO 9.º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não 

exclui a das outras. 

ARTIGO 10 - As disposições constantes desta Portaria aplicam-se 

também às obras, serviços e compras que, nos termos da 

legislação vigente, forem realizados com dispensa ou 

inexigibilidade de procedimento previsto no Regulamento de 

Compras, Serviços e Obras da Fundação. 

ARTIGO 11 - As multas referidas neste documento não impedem a 

aplicação de outras sanções previstas na Legislação Federal. 

ARTIGO 12 - As normas estabelecidas neste documento deverão 

constar em todos os instrumentos convocatórios, bem como nos 

contratos ou outros instrumentos equivalentes, inclusive nos 

procedimentos de dispensa ou inexigibilidade do procedimento 

de escolha, com base no Regulamento de Compras, Serviços e 

Obras da Fundação 

ARTIGO 13 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima 

previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa, e 

publicação no Órgão de Imprensa Oficial, constando o 

fundamento legal da punição, tratando-se de penalidade que 

implique no impedimento de participar de qualquer 

procedimento de escolha, baseado no Regulamento de Compras, 

Serviços e Obras da Fundação e/ou, de qualquer modo, contratar 

com a FAMESP, ou de declaração de inidoneidade. 

ARTIGO 14 - Este documento tem validade jurídica a partir de sua 

divulgação. 

 


