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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 001/2019 
 

 
PROJETO FUSP Nº 552 

 
 
 
A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FUSP resolve adotar o 
procedimento de seleção pública de fornecedores, estabelecido pelo Decreto nº 8.241/2014, 
atendendo-se todos os princípios aos quais está vinculada, assim sendo, torna público que 
realizará processo de compra para aquisição de gases, com locação de cilindros conforme 
especificações constantes deste instrumento e seus Anexos, considerando: 
 
- O art. 64, inciso I, do Regulamento de Compras e Contrato da FUSP, o qual dispõe que a 
FUSP poderá adotar normas de seleção previstas em lei específica, quando entender 
oportuno e conveniente para as suas contratações; 

 

- O Decreto nº 8.241/2014 – Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas 
fundações de apoio; 
 
 
Integram este instrumento: 
Anexo I - Minuta de Contrato 
 
 
Modelos de Documentos a serem apresentados nesta seleção: 
Anexo II – Proposta de Preços 
Anexo III – Carta Credencial 
Anexo IV – Declarações  
Anexo V – Atestado de Visita Técnica 
 
 

APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

LOCAL:  Sala de Reunião da sede da FUSP.  
 
DATA: 21/03/2019 
 
HORÁRIO: 10:00 horas 
 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
A sessão de abertura dos envelopes será iniciada 10 (dez) minutos depois de encerrado 
o prazo para a apresentação dos envelopes. 

 
 
 

1. OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada 

na locação de cilindros e fornecimento de gases, sendo Hélio líquido em dewars, Hélio, 
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Oxigênio, Ar Sintético, Argônio e Hidrogênio, sob demanda, conforme especificações e 
condições constantes deste instrumento e seus Anexos. 

 
 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta SELEÇÃO PÚBLICA todos os interessados do ramo 

de atividade pertinente ao objeto constante do item anterior que atenderem às exigências 
deste instrumento e seus Anexos. 

 
2.2. Não poderão participar desta SELEÇÃO PÚBLICA empresas estrangeiras que 

não funcionem no País, empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição e os considerados como Cooperativa de Serviços. 

 
2.3. Também não poderão participar desta SELEÇÃO PÚBLICA as empresas 

cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) empregado(s) ou dirigente(s) da 
FUSP ou da USP, bem como, a pessoa jurídica que possua administrador ou sócio, com poder 
de direção, que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, 
com dirigente da FUSP ou da USP, considerando os termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei 
nº 10.406/2002 – Código Civil) 
 
 
 

3. VISITA TÉCNICA 
 
3.1. A visita ao local da infraestrutura é obrigatória e deverá ser realizada por um 

técnico da empresa, devidamente identificado. A empresa deverá visitar as instalações do IQ-
USP – Instituto de Química situado na Av. Prof. Lineu Prestes,748 - Bloco 3 Butantã - São 
Paulo-SP - BRASIL CEP:05.508-000 – nos dias 13 a 15 de março de 2019, para averiguação 
e ciência da complexidade técnica da instalação e infraestrutura. 

 
3.1.1. As visitas ao local deverão ocorrer em grupos, nas datas estipuladas acima. 

Para tanto, o interessado deverá solicitar junto ao Setor de Compras e Contratos, 
exclusivamente por e-mail comprasecontratos@fusp.org.br, o agendamento da sua visita. 

 
3.1.2. O técnico da empresa deverá apresentar o comprovante de realização de visita, 

em conformidade com o modelo sugerido (Anexo V) para que seja devidamente assinado pelo 
responsável indicado pela FUSP para acompanhamento da vistoria. 
 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. Para participar de processo as interessadas deverão apresentar: 
 
a. Envelope nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
b. Envelope nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados separadamente em 02 envelopes fechados de forma indevassável, contendo 
os seguintes dizeres, respectivamente: 
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4.3. A entrega dos envelopes indica que a participante conhece e aceita todos os 

termos e condições estabelecidas neste instrumento. 
 

 
 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser 

apresentadas em envelope fechado e indevassável, em 1 (uma) via redigida em conformidade 
com o modelo constante do: Anexo II, preferencialmente em papel timbrado da participante, 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas 
ou rasuras, datada e assinada no local apropriado e rubricada nas demais folhas pelo 
representante legal da participante. 

 
5.2. Além dos requisitos acima, a proposta deverá conter: 

 
a. Identificação da participante: indicando a razão social, CNPJ, endereço completo, 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 
b. Preços unitários e total, ofertados para a locação e o fornecimento com no máximo 

2 (duas) casas após a vírgula, em moeda nacional, expressos com duas casas 
decimais, desprezando-se as frações remanescentes, em algarismos, básicos para a 
data fixada para apresentação dos envelopes, fixos e irreajustáveis. Em caso de 
divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os unitários.  

c. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data fixada para a apresentação dos envelopes; 

d. Descrição clara e sucinta do serviço e produtos ofertado, em absoluta 
concordância com o este instrumento. 

 
5.3. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições da locação e do 

fornecimento estabelecidas neste instrumento e seus anexos, e os preços propostos deverão 
considerar todos os tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas que interfiram 
no preço proposto, inclusive mão de obra, transporte, frete, seguro, vedada a inclusão de 
encargo financeiro ou previsão inflacionária, de sorte que o preço proposto corresponda ao 
valor final a ser despendido pela Contratante. 

 
5.3.1. Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou incorretamente 

cotado na proposta, será considerado como incluso no preço, não sendo possível pleitear 
acréscimos sob esse argumento. 

 
5.4. A apresentação da proposta pela participante implica na declaração de 

conhecimento e aceitação de todas as condições da presente seleção. 
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2019 

PROJETO FUSP Nº 552 

OBJETO: _______________________ 

ENVELOPE Nº 1 

PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2019 

PROJETO FUSP Nº 552 

OBJETO: _______________________ 

ENVELOPE Nº 2  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE 
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5.5. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não sendo considerada oferta 
de vantagem não prevista neste instrumento ou baseada nas propostas das demais 
participantes. 

 
5.6. Cada participante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que 

qualquer participante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais 
de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os participantes eliminados, às 
sanções cabíveis. 

 
5.7. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão de Seleção. 

 
 
 

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. Para efeito de habilitação no presente processo de compra, a participante 

deverá apresentar: 
 
6.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

 
6.1.2. Prova de inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
6.1.3.  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da participante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
6.1.4.  Prova de regularidade junto ao FGTS; 
 
6.1.5. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; 
 
6.1.6. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da participante ou certidão negativa de execução patrimonial, expedida 
pelo cartório distribuidor do domicílio da pessoa física (proprietária ou sócia da empresa 
participante), datada dos últimos 180 dias; 

 
6.1.7. quanto à Qualificação Técnica: 
 
 
6.1.7.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, 

expedido por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando 
a: execução do fornecimento de gases.  

 
6.1.7.2. O atestado deverá estar em papel timbrado da declarante, assinados 

pelo responsável legal dessa, com firma reconhecida, e deverão indicar, ainda: a qualificação 
das Contratantes; o número do documento/contrato que deu origem ao serviço, quando 
houver; o período de início e fim da execução do serviço / fornecimento (dia/mês/ano); o 
endereço completo do local onde o serviço / fornecimento foi ou está sendo executado; a 
descrição detalhada das atividades e, por fim, identificação e contato da contratante, estando 
as informações sujeitas à conferência pela Comissão de Seleção. 
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6.1.7.3. A Comissão de Seleção da FUSP poderá realizar diligência para 
comprovar a origem e o conteúdo do(s) atestado(s) indicado(s) no item 6.1.7.1 
 

6.1.8 Atestado de Visita Técnica, emitido pela FUSP (Anexo V). 
 

6.1.9. quanto à Qualificação Econômico-financeira: 
 
6.1.9.1. Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 

último exercício social, já exigíveis, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, de forma a demonstrar que a empresa possui 
patrimônio líquido igual ou superior a 10 % do valor anual estimado da contratação. 

 
6.1.10. Os documentos necessários para comprovação dos requisitos de habilitação 

deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, não sendo aceitos protocolos. 
 
6.1.11. A autenticação também poderá ser feita pela Comissão de Seleção mediante 

cotejo da cópia com o original ou por consulta à Internet, diretamente nos “sites” dos órgãos 
expedidores, nos casos de documentos obtidos por meio eletrônico, durante a sessão pública 
de abertura dos envelopes. 
 
 
 

7. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
7.1. Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de 

proposta de preços e a habilitação, deverão ser entregues no local, data e horário indicados 
no preâmbulo deste instrumento.  

 
7.2. A sessão pública de abertura dos envelopes terá início 10 (dez) minutos 

depois de encerrado o prazo para apresentação destes, com a abertura dos envelopes nº 1 – 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
7.3. A participante poderá ser representada neste processo de compra por seu 

representante legal ou por pessoa devidamente credenciada, apresentando à Comissão de 
Seleção da FUSP documentos que evidenciem possuir poderes específicos para intervir no 
processo de compra, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao processo em nome da participante. 

 
7.3.1. A documentação necessária para credenciamento compreende:  
 
a. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da proponente: 

Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, devidamente registrado na 
Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade simples, do ato constitutivo acompanhado, 
quando couber, da ata de eleição da diretoria, registrados no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, do qual conste expressamente poderes para exercer a gerência da 
sociedade ou exercer direitos e assumir obrigações em nome da participante; 

 
b. Tratando-se de procurador: instrumento público ou particular (modelo 

constante do Anexo III), neste caso com firma reconhecida, de procuração do qual constem 
explicitamente poderes para formular ofertas de preços, e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao processo, em nome do participante, acompanhado de documento 
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comprobatório da capacidade do(s) outorgante(s) para constituir mandatário, nos moldes do 
item “a” acima;  

 
c. Em ambos os casos o representante deverá identificar-se mediante a 

apresentação de Cédula de Identidade ou outro documento oficial válido para fins de 
identificação; 

 
d. Deverá ser apresentada a Declaração expressa no Anexo IV, desse 

instrumento convocatório. 
 
7.3.2. É vedada a representação de mais de uma participante por uma mesma 

pessoa. 
 
7.4. Primeiramente, os envelopes nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS serão abertos e 

seus documentos conferidos e rubricados pela Comissão de Seleção e pelos representantes 
das participantes presentes. 

 
7.5. Julgamento das propostas, considerando-se classificadas as participantes que 

demonstrarem o atendimento de todas as condições estabelecidas neste instrumento. 
 
7.6. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
7.6.1.  não atenderem integralmente às disposições deste instrumento.  
 
7.7. As propostas consideradas válidas até esse momento serão classificadas pela 

ordem crescente de preços. 
 
7.7.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação obedecerá ao 

critério de sorteio em ato público. 
 
7.8. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será realizada a 

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da participante que apresentou 
o MENOR PREÇO, para verificação do atendimento das condições fixadas no instrumento 
convocatório. 

 
7.9. Os envelopes nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das participantes 

desclassificadas ou de interessadas que apresentaram propostas superiores à mais bem 
classificada permanecerão fechados e serão rubricados e devolvidos a participante somente 
ao final da sessão ou por meio de correspondência devidamente protocolada. 

 
7.10. Durante o ato de abertura da habilitação serão adotados os mesmos 

procedimentos indicados no item 7.6 deste instrumento. 
 
7.11. Verificado o atendimento das exigências fixadas no instrumento convocatório, 

a participante será declarada vencedora. 
 
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se a participante desatender às exigências 

habilitatórias, serão examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação dessas, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao instrumento 
convocatório, sendo a respectiva participante declarada vencedora. 

 
7.13. A FUSP poderá negociar condições mais vantajosas com o interessado mais 

bem classificado, e com os demais participantes da seleção pública, respeitada a ordem de 
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classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado. 

 
7.14. As comunicações referentes ao presente processo de compra serão publicadas 

no menu “sistemas”, “acesso à editais” do site www.fusp.org.br. 
 
 
 

8. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Para esta seleção, o valor estimado total é de R$ 374.791,97 (trezentos e 

setenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), pelo 
período de 12 (doze) meses. 

 
8.2. Esta seleção é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será considerada 

vencedora a participante que, atendendo a todas as condições estabelecidas neste 
instrumento, apresentar o menor preço. 

 
 
 

9. RESULTADO FINAL 
 
9.1. Concluído o julgamento da habilitação, inclusive com a decisão de eventuais 

recursos, o resultado final da seleção será divulgado no menu “sistemas”, “acesso à editais” 
do site www.fusp.org.br. 

 
 
 

10. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
10.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre a presente seleção 

mediante o envio de e-mail para comprasecontratos@fusp.org.br, aos cuidados da Comissão 
de Seleção da FUSP.  

 
10.1.1. Os possíveis pedidos de esclarecimento devem ser apresentados com 

antecedência de 3 (três) dias úteis, em relação à data final fixada para a apresentação das 
propostas, de maneira a permitir o mínimo tempo para o trâmite interno necessário ao exame, 
preparo da resposta e transmissão aos interessados. 

 
10.1.2.  A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será 

divulgada no menu “sistemas”, “acesso à editais” do site www.fusp.org.br 2 (dois) dias úteis, 
em relação à data final fixada para a apresentação das propostas, sendo de total 
responsabilidade dos interessados, acompanhar as publicações. 

 
10.2. Os recursos e as eventuais impugnações ao processo deverão ser dirigidos ao 

Diretor Executivo da FUSP e entregues diretamente na recepção do endereço sede. 
 
10.3. Fica esclarecido que haverá fase recursal única, nos termos abaixo: 
 
10.3.1. Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da 

proposta ou da habilitação manifestarão imediatamente, após o término de cada sessão, a 
sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
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10.3.2. As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de três dias úteis, 
contado a partir da data de ciência. 

 
10.3.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, 

contado imediatamente a partir do encerramento do prazo a que se refere o item 10.3.2. 
 
10.3.4. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de três dias úteis, o encaminhará à autoridade máxima da fundação de 
apoio, que terá competência para a decisão final, em até cinco dias úteis. 

 
10.3.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 
 
 

11. CONTRATAÇÃO 
 
11.1. A FUSP convocará o vencedor da seleção para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados a partir da entrega da convocação ou da divulgação, assinar o contrato, conforme 
minuta integrante deste instrumento. 

 
 

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. As despesas decorrentes dessa contratação correrão por conta de recursos 

financeiros do Projeto nº 552. 
 
12.2. Aplicam-se a esta seleção as sanções previstas no contrato firmado entre as 

partes. 
 
12.3. A presente seleção será julgada por Comissão de Seleção designada pela 

Diretoria Executiva da FUSP por meio de Ordem de Serviço Interna. 
 
12.4. Os casos omissos no presente instrumento serão solucionados pela Comissão 

de Seleção da FUSP. 
 
12.5. A publicidade dos atos pertinentes a esta seleção será efetuada mediante 

publicação no site da FUSP. 
 
12.6. A FUSP poderá revogar este processo por razões de interesse público 

decorrentes de fatos supervenientes a sua abertura, devidamente justificados ou anulá-lo por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
fundamentado. 

 
12.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta seleção, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo. 

 
São Paulo, 27 de fevereiro de 2019 

 
 

Prof. Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira 
Diretor Executivo  
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO A SER ASSINADO 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA 
 
 

PROJETO Nº 552 
 

Por este contrato particular, a FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FUSP, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 68.314.830/0001-27 

com sede na Av. Afrânio Peixoto, 14 - Butantã - São Paulo - SP - CEP 05507-000 neste ato 

representada por seu Diretor Executivo, abaixo assinado, de acordo com termos estatutários e 

regimentais da FUSP, aqui denominada CONTRATANTE, e, por outro lado o(a) (empresa), pessoa 

jurídica de direito privado/público, inscrita no CNPJ/MF sob nº (nº CNPJ), com sede na (endereço), 

CEP      , neste ato representada por  (nome)    , (profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador(a) 

da Cédula de Identidade RG nº (nº RG), inscrita(o) no CPF/MF sob nº (nº CPF/MF), aqui denominada 

CONTRATADA, na qualidade de vencedora da SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2019, nos termos do 

Regulamento de Compras e Contratos da FUSP, firmam o presente contrato, com as seguintes 

cláusulas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Constitui o objeto do presente contrato a locação de cilindros e o fornecimento de gases 

específicos, sob demanda da CONTRATANTE, para a utilização do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: 

 

 

1.1.1. O quantitativo mencionado no quadro acima será utilizado como mera estimativa de 

uso, podendo à CONTRATANTE requisitar / ultrapassar, ou não, os valores descritos, conforme sua 

demanda. 

 

1.2 Constituem partes integrantes do presente instrumento, como se nele estivessem 

transcritos: 

a) Todos os documentos referentes a SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2019. 

b) A Proposta Comercial apresentada pela contratada em ___/___/2019. 

 

1.3 Em caso de divergência entre as disposições contidas nos documentos acima citados, 

prevalecerá, para efeitos de hierarquia na aplicação, as disposições dos anexos, na seguinte ordem: 

Contrato; todos os documentos referentes a Seleção Pública nº 01/2019; a proposta apresentada pela 

Contratada. 

 

PRODUTO QUANTIDADE ESTIMADA 

POR PERÍODO 

PERÍODO 

Hélio Líquido 2.800 Litros 12 meses 

Hélio  320 m³ 12 meses 

Oxigênio  32 m³ 12 meses 

Ar sintético  40 m³ 12 meses 

Hidrogênio 8  m³ 12 meses  

Argônio  800 m³ 12 meses 
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2. DA LOCAÇÃO E DO FORNECIMENTO 

 

2.1    A locação e o fornecimento serão desenvolvidos em regime e nos períodos 

estabelecidos neste instrumento, SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2019. 

 

2.2       A CONTRATADA garantirá a execução plena do objeto deste contrato, sem 

qualquer interrupção, independente de suas eventuais necessidades de adaptação, desde a assinatura 

do Contrato.  

 

2.3      A CONTRATADA compromete-se a entregar os produtos de consumo, seguindo as 

especificações técnicas abaixo: 

 

 

 

2.4. A CONTRATANTE locará os cilindros da CONTRATADA, conforme especificação 

abaixo: 

 

 

 

2.4.1. Todos os cilindros serão entregues à CONTRATANTE em perfeitas condições de uso 

e de segurança, devendo ser devolvidos à CONTRATADA nas mesmas condições, salvo o desgaste 

natural do uso.  

2.4.2. O gás Hélio Líquido, será fornecido dentro “DEWAR” de propriedade do 

CONTRATANTE, com capacidade de 100 ou 250 litros, conforme demanda da CONTRATANTE, o 

equipamento só poderá ser retirado a partir do 4º (quarto) dia útil após a entrega.  

 

2.5. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com 

vistas à qualidade dos serviços e à satisfação da CONTRATANTE.  

 

2.6. A CONTRATADA será responsável pelas manutenções corretivas e preventivas nos 

equipamentos locados, deixando-os em perfeitas condições de uso, atendendo sempre as 

especificações técnicas dos respectivos fabricantes, bem como, cumprindo as leis ambientais, (Lei nº 

PRODUTO                         ESPECIFICAÇÕES 

Hélio Líquido Pureza mínima: 99,99% 

Hélio  Pureza mínima: 99,9997% 

Oxigênio  Pureza mínima: 99,9992% 

Argônio  Pureza mínima: 99,998% 

Ar sintético  Pureza mínima: 99,998% 

Hidrogênio Pureza mínima: 99,995% 

EQUIPAMENTO PRODUTO QUANTIDADE POR 

PERÍODO 

PERÍODO  

Dewar Hélio líquido 2.800 Litros 12 meses 

Cilindro Hélio  320 m³ 12 meses 

Cilindro Oxigênio  32 m³ 12 meses 

Cilindro Ar sintético 40 m³ 12 meses 

Cilindro Hidrogênio 8  m³ 12 meses 

Cilindro Argônio 800 m³ 12 meses 
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12.305, de 02 de agosto de 2010 ou outra que venha vigorar no país), referente a descarte de resíduos 

e/ou material industrial e afins.   
 

2.7. A CONTRATANTE não poderá realizar, diretamente ou por intermédio de terceiros, 

quaisquer reparos, pinturas, adaptações ou modificações de qualquer natureza nos objetos locados, 

nem utiliza-los para acondicionamento de produtos não adquiridos com a CONTRATADA;  

 

 

 

3. LOCAL, PRAZOS E DEVOLUÇÃO 

 
3.1. A CONTRATADA efetuará a entrega dos gases em cilindros no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas úteis, a contar da data de realização do pedido, no endereço indicado pela 
CONTRATANTE, sendo: Av. Professor Lineu Prestes, 748 – Bloco 0 – Bairro Butantã, Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.508-000, em dias comerciais, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 
às 16:30.  

 

3.1.1. Os pedidos serão solicitados por escrito, via e-mail, conforme necessidade da 

CONTRATANTE.  

 
3.1.2. Na hipótese de disponibilização do produto em caráter emergencial, a CONTRATANTE 

deverá informar a CONTRATADA, para que está, faça o preparo e saída do produto em até 24 (vinte e 
quatro) horas corridas, a contar da data do comunicado.  

 
3.1.3. Para o gás Hélio Liquido, fica acordada uma exceção aos prazos acima estabelecidos, 

hipótese em que a CONTRATADA deverá atender, rigorosamente, a data agendada para entrega, cujo 
pedido, por parte da CONTRATANTE, não poderá ser inferior a 07 (sete) dias corridos.  

 
3.1.4. Fica autorizado o acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor unitário de cada produto 

solicitado em caráter de urgência, nos termos da cláusula 3.1.2.  

 

3.1.5. Caso a CONTRATATADA não consiga cumprir os prazos estabelecidos, a mesma 

deverá apresentar a respectiva justificativa à CONTRATANTE, dentro do prazo acordado para a 

entrega, sem prejuízo das penalidades expressas na cláusula 10.  

 

3.1.6. A CONTRATADA responderá por qualquer eventualidade decorrente do 

descumprimento dos prazos estimados neste instrumento.    

 

3.2. Os cilindros locados deverão ser mantidos no endereço em que foram entregues, não 

podendo ser transferidos para outro local sem a expressa ciência da CONTRATADA, que será a única 

responsável pela entrega e recolhimento dos produtos, bem como, pelo seu descarte.  

   

3.3. As devoluções dos objetos locados, deverão ser realizados de acordo com as regras 

fiscais e tributárias vigentes no país. Ficando a CONTRATADA responsável pela entrega e retirada dos 

mesmos, bem como, pelo descarte legal destes produtos e/ou equipamentos.  
 
 

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA será responsável, durante todo o trajeto e até a efetiva entrega, pela 

conservação e qualidade dos produtos, garantido que os fornecimentos sejam executados por 

profissionais devidamente qualificados e treinados, fornecendo todos os materiais e equipamentos, em 

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das normas técnicas e legislações 

vigentes. 
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4.2. A CONTRATADA executará os fornecimentos especificados com zelo e dedicação, 

através de seus empregados, devidamente contratados sob o regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, em número suficiente para a perfeita execução dos serviços ora contratados. 

 

4.3. A CONTRATADA compromete-se a cumprir as determinações e a programação dos 

fornecimentos feita periodicamente pelo fiscal designado pela CONTRATANTE, com atendimento 

sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos funcionários e 

das pessoas em geral que se façam presentes;  

 

4.4. A CONTRATADA deverá manter, permanentemente, pessoal técnico adequado, 

treinado e qualificado para a entrega dos produtos pactuados no presente contrato, nas dependências 

da CONTRATANTE dentro dos melhores padrões de qualidade e eficiência. 

 

4.5. Deverá a CONTRATADA fornecer a seus empregados, quando cabíveis, os uniformes, 

crachás de identificação e os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como, exigir que os 

mesmos os utilizem dentro das dependências da CONTRATANTE. 

 

4.6. A CONTRATADA deverá obrigar seus empregados a cumprir os regulamentos e 

normas internas da CONTRATANTE, em especial os pertinentes a procedimentos de acesso e de 

segurança adotados pela CONTRATANTE. 

 

4.7. A CONTRATADA arcará com todos os tributos e com todos os encargos que incidirem 

sobre a locação e o fornecimento do presente contrato, devendo recolhê-los aos órgãos competentes 

em seus respectivos vencimentos, uma vez que no preço acordado estão incluídos todos os tributos e 

contribuições sejam federais, estaduais ou municipais. 

 

4.8. A CONTRATADA deverá arcar com os ônus de natureza trabalhista, entre eles os 

relativos a acidentes de trabalho, horas extraordinárias, intrajornada, adicional de periculosidade, etc. 

e com os ônus de natureza fiscal, encargos sociais e previdenciários, inclusive FGTS e outros 

relacionados com o objeto deste contrato.  

 

4.9. A CONTRATADA deverá substituir o funcionário, imediatamente após comunicação da 

CONTRATANTE, em caso de faltas, doenças, licenças, férias e outras ausências justificadas ou não. 

 

4.10. A CONTRATADA deverá excluir a CONTRATANTE, de todo e qualquer processo que 

seja ajuizado por empregado da CONTRATADA, ou mesmo por qualquer ônus decorrente de 

fiscalização do Ministério do Trabalho, isentado a CONTRATANTE de quaisquer ônus ou 

responsabilidade dada à inexistência de qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os 

funcionários da CONTRATADA que prestam serviços para o CONTRATANTE. 

 

4.10.1. Ressarcir a CONTRATANTE por desembolsos que por ventura esta seja compelida a 

realizar, motivados por demandas judiciais promovidas por funcionários contra a CONTRATANTE, 

inclusive que versem especialmente sobre encargos trabalhistas e recolhimentos previdenciários, 

fiscais e de FGTS, bem como os referentes à caracterização de vínculo empregatício. 

 

4.11. Deverá a CONTRATADA informar à CONTRATANTE os dados completos da conta 

bancária de sua titularidade, isto é, código e nome do estabelecimento bancário, código e nome da 

agência e número da conta corrente, inclusive com os dígitos de controle, se for o caso, para depósito 

dos pagamentos correspondentes a este contrato. 

 

4.12. A CONTRATADA responsabiliza-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou 

prejuízos, de qualquer natureza, causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

por seus prepostos e/ou funcionários destacados para o fornecimento, indenizando a CONTRATANTE 

ou terceiros, na medida dos prejuízos por esses sofridos.   
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4.13. Deverá a CONTRATADA afastar de suas funções no local da execução da atividade 

qualquer funcionário da CONTRATADA, cuja permanência seja pela CONTRATANTE considerada 

inconveniente ou nociva ao ambiente de trabalho, independentemente de justificativas e/ou razões, 

substituindo-o por outro funcionário no período máximo de 2 (dois) dias, salvo se a conduta do 

funcionário ofereça risco à segurança, integridade física de terceiros ou ao patrimônio, caso em que a 

substituição será imediata. 

 

4.14. A CONTRATADA deverá atender os termos da Convenção Coletiva de Trabalho da 

categoria, bem como, apresentar à CONTRATANTE, documentos e/ou informações pertinentes ao 

cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, a contar da data da solicitação. 
 

4.15. A CONTRATADA declara que, não obstante possa existir jurisprudência em sentido 

diverso como, por exemplo, a Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, responderá, perante a 

CONTRATANTE, por todas as verbas e encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de 

vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, em demanda que eventualmente seja promovida por 

empregado da CONTRATADA, contra a CONTRATANTE. Nessa hipótese a CONTRATADA se 

compromete a ressarcir os valores despendidos pela CONTRATANTE no prazo máximo de 10 dias, a 

contar do recebimento da notificação para que o faça, considerando-se tais valores como dívida líquida 

e certa em favor da CONTRATANTE. 
 

4.16. A CONTRATANTE poderá glosar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, os 

valores necessários ao ressarcimento de danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, incluindo 

verbas trabalhistas, quando conexos com qualquer inadimplemento contratual da CONTRATADA. 

 
5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

5.1. A CONTRATANTE será responsável por efetivar os pagamentos acordados pelas 

partes, nos prazos e condições previstos neste contrato.  

 

5.2. A CONTRATANTE deverá indicar uma pessoa que acompanhará as atividades da 

CONTRATADA e que a atenderá em todas as questões relacionadas ao presente contrato. 
 

5.3. A CONTRATANTE zelará pelos equipamentos locados, bem como, por manter o local 

das instalações adequado, limpo e sem resíduo de qualquer natureza.  
 

5.4. Em caso de perda ou dano dos equipamentos locados e comprovada a culpabilidade 

da CONTRATANTE, está deverá arcar com ressarcimento, devolvendo à CONTRATADA o valor de 

mercado dos respectivos equipamentos, corrigidos pelo índice INPC.  

 
6. PAGAMENTO 

6.1. O valor mensal será estabelecido de acordo com a demanda da CONTRATANTE, 
pertinente aos pedidos e entregas realizadas no mês imediatamente anterior, considerando-se a soma 
dos preços unitários, conforme estabelecido abaixo: 

 

A) DOS PRODUTOS DE CONSUMO: 

 

PRODUTO QUANTIDADE  VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Hélio Líquido LITROS R$ (...) R$ (...) 

Hélio  M³ R$ (...) R$ (...) 

Oxigênio  M³ R$ (...) R$ (...) 

Argônio  M³ R$ (...) R$ (...) 
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B) DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS: 

 

 

 

6.1.1. Os quantitativos mencionados nos quadros acima serão utilizados como mera 

estimativa de cálculo, podendo à CONTRATANTE ultrapassar ou não os valores descritos.  

 

6.2. O valor acima estabelecido é fixo e irreajustável e inclui todos os custos diretos e 

indiretos, seguros, tributos, taxas, tarifas, ônus fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como 

quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto do presente contrato e o lucro da 

CONTRATADA.  

 

6.3. O valor da locação e dos fornecimentos serão pagos de acordo com a solicitação 

realizada pela CONTRATANTE, através de medição, devidamente aprovada pela Coordenação do 

Projeto e em conformidade com os valores unitários e quantidades descritas, pertinente ao mês 

imediatamente anterior.  

 
A medição deverá ser realizada até o 5º dia útil de cada mês e, após aprovação da medição, a 
CONTRATADA poderá emitir uma Nota Fiscal correspondente a locação e outras pertinente ao 
fornecimento e apresentá-las ao coordenador do projeto, que a encaminhará a Administração da 
FUSP acompanhada da competente Solicitação de Pagamento, devidamente aprovada.  

 

6.3.1. Na hipótese de haver irregularidade na documentação apresentada, o pagamento será 

bloqueado até o saneamento da irregularidade, hipótese em que não será aplicada qualquer multa ou 

juros. 

 

6.3.2. A CONTRATADA se obriga a sanar as eventuais irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação para que o 

faça. Após o saneamento da irregularidade por parte a CONTRATADA, a CONTRATANTE se 

compromete a analisar a documentação reapresentada pela CONTRATADA, no prazo de 04 (quatro) 

dias úteis e caso seja verificado o atendimento às disposições contratuais e legais, a CONTRATANTE 

efetuará o pagamento no prazo de até 04 (quatro) dias úteis. 

 

6.4. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a locação 

e disponibilização dos materiais, por meio de transferência em conta bancária em nome da 

CONTRATADA, em agencia escolhida de comum acordo entre as partes, valendo o comprovante de 

transferência como recibo de quitação do valor transferido ou cobrança bancária (boleto). 

 

6.5. É proibido o desconto de duplicatas ou negociações com empresas de factoring dos 

valores provenientes deste contrato.  

 

Ar sintético  M³ R$ (...) R$ (...) 

Hidrogênio M³ R$ (...) R$ (...) 

EQUIPAMENTO CAPACIDADE  VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

CILINDRO PARA HÉLIO 8M³ R$ (...) R$ (...) 

CILINDRO PARA OXIGÊNIO 8M³ R$ (...) R$ (...) 

CILINDRO PARA ARGÔNIO 8M³ R$ (...) R$ (...) 

CILINDRO PARA AR SINTÉTICO 8M³ R$ (...) R$ (...) 

CILINDRO PARA HIDROGÊNIO 8M³ R$ (...) R$ (...) 
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6.6. O não pagamento das Notas Fiscais de Serviços, até a data dos seus respectivos 

vencimentos, sujeitará a CONTRATANTE a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do débito, 

acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do dia seguinte ao do vencimento 

até a data da efetiva liquidação. 
 

6.7. Na hipótese da criação de novos impostos, taxas, encargos trabalhistas, 

previdenciários, eliminação ou mesmo mudança nas alíquotas que incidam sobre os serviços prestados 

pela CONTRATADA, os custos adicionais ou economias correspondentes serão de responsabilidade 

do contribuinte. 
 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE 

 

7.1. O prazo total para a prestação dos serviços será contado a partir da data da assinatura 

do contrato e será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE. 

 

7.2. O Contrato somente poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo devidamente 

assinado pelas partes. 

 

7.2.1. Na hipótese de renovação do prazo de vigência contratual as Partes, desde já, acordam 

que os reajustes só poderão ocorrer a cada 12 meses, com base no índice INPC – IBGE ou por outro 

índice que o venha substituir. 

 

7.3. Em casos de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá a CONTRATADA 

pleitear junto à CONTRATANTE eventual ajuste nos preços mediante justificativa fundamentada e, em 

caso de aceitação, formalização através de Termo Aditivo devidamente assinado por ambas as partes. 

 

 

8. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

8.1. Considerando que “Informação Confidencial” significará quaisquer informações e 

dados, incluindo, entre outros, qualquer tipo de informação ou dados negociais, comerciais ou técnicos, 

relevados por qualquer uma das partes e relacionados com o presente contrato, independente do meio 

pelo qual serão transmitidos, identificados, quando tangíveis, como sendo “Confidenciais” ou por 

legenda similar por qualquer uma das partes ou quando transmitidas oralmente ou visualmente 

previamente identificadas como tal e posteriormente resumidos por escrito pela parte Divulgadora e 

entregue à Parte Receptora em até 30 (trinta) dias a partir da data da divulgação oral ou visual. Em 

caso de discordância, a Parte Receptora deverá se manifestar contra o conteúdo do resumo no prazo 

de 30 (trinta) dias do recebimento do mesmo. Também será considerada “informação Confidencial” 

quaisquer cópias, resumo, amostra, protótipos ou parte da mesma. 

 

8.2. Toda informação Confidencial trocada entre as partes deverá ser utilizada 

exclusivamente para o propósito deste contrato, e a CONTRATADA será permitido o uso da mesma 

apenas no tocante ao alcance de seu propósito, a não ser que de outra forma tenha sido expressamente 

autorizada pela CONTRATANTE.  

 

8.3. Nenhuma informação confidencial trocada entre as partes deverá ser distribuída, 

divulgada ou disseminada em qualquer hipótese ou forma pela CONTRATADA a qualquer outra 

pessoa, exceto a seus funcionários e consultores que devam ter acesso a tais informações e que tenha 

obrigações de manutenção de confidencialidade imposta por seus contratos de trabalho ou por outra 

forma.  

 

8.4. Toda informação confidencial trocada entre as partes deverá ser protegida pela 

CONTRATADA da mesma maneira e com o mesmo grau de cuidado com o qual protege sua própria 

informação confidencial e as informações de sua propriedade.  
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8.5. Toda informação confidencial trocada entre as partes não poderá ser utilizada para 

reproduzir, redesenhar, realizar engenharia reversa ou manufaturar qualquer equipamento ou produto 

da parte Divulgadora.  

 

8.6. A obrigação anterior não se aplicará as quaisquer informações que seja 

comprovadamente de domínio público, que já era de posse da Parte Receptora, que for 

independentemente desenvolvida pela Parte Receptora, que for aprovada para divulgação por acordo 

reduzido a termo pela Parte divulgadora, que tiver sua divulgação demandada por lei ou normas de 

qualquer organização governamental.  
 

9. EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

9.1. O presente contrato poderá ser denunciado, integral ou parcialmente, por quaisquer 

das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem a imposição de multa ou indenização. 

 

9.2. Este contrato poderá ser rescindido, de imediato, se motivado por infração legal ou 

contratual por parte da CONTRATADA, em especial nas hipóteses abaixo discriminadas, respondendo 

essa, por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros: 

 

a)  Decretação de falência, requerida a recuperação judicial ou extrajudicial ou a ocorrência de 

evento que caracterize a notória insolvência da CONTRATADA. 

b) Transferência ou cessão de direitos e/ou obrigações relacionadas ao presente contrato, sem 

prévia anuência da CONTRATANTE. 

c) Inadimplemento contratual ou legal por parte da CONTRATADA, sem que essa sane a 

irregularidade no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da notificação para que o faça. 

 

9.3.   As hipóteses previstas nesta cláusula poderão ocorrer independentemente de 

interpelação judicial, sendo certo que a CONTRATADA terá direito ao recebimento do valor 

correspondente a locação e os fornecimentos já realizados. 

 

10. PENALIDADES 

 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I – Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura do mês imediatamente anterior 

II – cumulativamente, as sanções de advertência e suspensão de contratar com a FUSP, pelo 

prazo de até 2 anos. 

 

10.2. A multa acima estabelecida será aplicada por dia e será calculada, ainda, de acordo 

com o número de infrações contratuais promovidas pela CONTRATADA, no período determinado. 

 

10.3. Na hipótese de rescisão promovida pela CONTRATANTE em decorrência de 

inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE, multa não 

compensatória no valor equivalente a 10% do valor residual sobre o valor estimado para o contrato. 

 

10.4. As multas aplicadas, pela CONTRATANTE em face da CONTRATADA, poderão ser 

descontadas de eventuais pagamentos devidos à CONTRATADA, bastando, para tanto, a emissão de 

notificação prévia. 

 

11. FORO 

 

11.1. Para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato fica eleito o Foro da 

Comarca de São Paulo – Capital, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 

teor e para o mesmo efeito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas. 

 

                      São Paulo,____ de ________________de _____ 

 

 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP 

Contratante 

 

 

      

Contratada 

 

Testemunhas:  

Nome:  

RG:   

CPF:  

 

Nome:  

RG:   

CPF:  
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ANEXO I da ERRATA – PROPOSTA COMERCIAL 
(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

Cidade, data 
 

Á Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP 
Av. Afrânio Peixoto, nº 14 – Butantã 
05507-000 – São Paulo – SP 
A/C: Comissão de Seleção 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Ref: SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2019 
Projeto FUSP nº 552 

Prezados Senhores, 
 
Apresentamos nossa proposta relativa à proposição em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser 
verificados, para execução dos serviços (descrição clara e sucinta do serviço 
ofertado), sendo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dos produtos de consumo:  
 

 
b) Dos locados (12 meses):  

 

PRODUTO 
QUANTIDADE ESTIMADA 

PARA 12 MESES 

Hélio Líquido 2.800 Litros 

Hélio  320 m³ 

Oxigênio  32 m³ 

Ar sintético  40 m³ 

Hidrogênio 8  m³ 

Argônio  800 m³ 

PRODUTO 
QUANTIDADE ESTIMADA 

PARA 12 MESES 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Hélio Líquido 2.800 Litros R$ (...) R$ (...) 

Hélio  320 m³ R$ (...) R$ (...) 

Oxigênio  32 m³ R$ (...) R$ (...) 

Argônio  40 m³ R$ (...) R$ (...) 

Ar sintético  8  m³ R$ (...) R$ (...) 

Hidrogênio 800 m³ R$ (...) R$ (...) 

TOTAL: R$ (...) 

file:///C:/Users/sandro.campos/Desktop/www.fusp.org.br
file:///C:/Users/sandro.campos/Desktop/fusp@fusp.org.br


    

 
 

Fundação de Apoio à Univers idade de São Paul o 

Av. Afrânio Peixoto,14 – São Paulo – SP - 05507-000 

Telefone: + 55 11 3035.0550 

Site:  www.fusp.org.br                   email:  fusp@fusp.org.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Validade da Proposta: 60 dias 
 
 
Dados da Participante: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
Fax: 
E-mail para Contato: 
 
 

 
(Assinatura) 

Nome e cargo do Responsável Legal 
  

EQUIPAMENTO 
VALOR UNITÁRIO 

POR M3 

(DEWAR PARA [PRODUTO]) R$ (...) 

(CILINDRO PARA [PRODUTO]) R$ (...) 

(CILINDRO PARA [PRODUTO]) R$ (...) 

(CILINDRO PARA [PRODUTO]) R$ (...) 

(CILINDRO PARA [PRODUTO]) R$ (...) 

(CILINDRO PARA [PRODUTO]) R$ (...) 

TOTAL: R$ (...) 

VALOR TOTAL ESTIMADO (a+b) (12 MESES) R$ (...) 
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
(documento a ser apresentado, fora dos envelopes, para participar das sessões de 
abertura) 
 
 
À  
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
 
 
 

Ref: SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2019 
 

Projeto FUSP nº 552 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Pelo presente, designo o Sr.........................., portador do R.G. nº ........... para 
representante desta empresa, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. 
em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, 
habilitação, classificação e interposição e renúncia de recursos, relativamente à 
documentação de habilitação e à proposta comercial por nós apresentadas para fins 
de participação na seleção em referência. 

 
 

Em _____ de ________ de _______ 
 
 

 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa (com firma reconhecida) 
Cargo exercido na empresa 

 
 
 
 

Atenção: Apresentar esta carta fora dos envelopes. 
Deverá ser emitida uma Carta Credencial por representante indicado. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÕES  
 
(documento a ser apresentado, fora dos envelopes, para participar das sessões de 
abertura) 
 
 
 

 Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social), 
interessada em participar no processo de compra Seleção Pública nº 01/2019 da 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, DECLARO, sob as penas 
da lei, que: 
 

 os dirigentes desta empresa não fazem parte do quadro de funcionários da 
FUSP ou da USP, tampouco mantém relação de parentesco com qualquer 
pessoa pertencente ao quadro de funcionários da FUSP ou da USP, até terceiro 
grau;  
 

 não temos em nosso quadro societário sócios que sejam servidores públicos 
federais, estaduais ou municipais;  

 
 não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o 
compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua 
habilitação. 

 
 não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública. 
 

Em _____ de ________ de _______ 
 
 

 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
Cargo exercido na empresa 
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ANEXO V - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  
 
 
 

                  Atesto, para fins de comprovação junto à Comissão de Seleção, que o Sr. 
................................................................., portador da Carteira de Identidade nº. 
............................................, expedida pelo (a) ................................... em __/__/__, 
representando a empresa (razão social), compareceu ao local onde será executado o 
objeto da Seleção Pública nº 01/2019, tomando conhecimento de todas as condições 
e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de 
documentos e proposta e a execução do objeto da contratação. 

 
 
 

 
Em _____ de ________ de _______ 

 
 
 
 
 

........................................................................ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 

 

 

INSTRUÇÕES:  

 

A) A visita técnica é obrigatória, devendo ser agendada, por escrito, através 
do e-mail comprasecontratos@fusp.org.br, obedecendo as datas 
informadas.  

 
B) Este documento deverá ser apresentado impresso e devidamente 

preenchido, no momento da visita, ao responsável da FUSP que, após sua 
realização, o atestará através de assinatura e carimbo. 

 
C) Este documento deverá ser incluído no envelope de Documentos de 

Habilitação (Item 6.1.8 do Instrumento Convocatório). 
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