FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
PROCESSO Nº 251/2019
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA LICITANTES ENQUADRADAS NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS - FESC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
São Carlos/ SP, à Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery, inscrita no CNPJ sob nº 45.361.904/0001-80, torna público para
conhecimento de todos os interessados que no dia e hora abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, que será regida pelas seguintes legislações: Lei Federal 8.666/93
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal 99/13, Decreto Municipal 65/07, Lei 8078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), Constituição Federal de 1988, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares
147/14 e 155/16, em consonância com o instrumento convocatório e seus anexos,
A sessão pública será realizada pela Comissão Permanente Licitações da FESC, situada à Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery,
e conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) Daniela Corrales Tavares.
Os envelopes referentes a esta Licitação serão recebidos e protocolados impreterivelmente até às 09h00min do dia 01 de
abril de 2019, na sede da FESC, à Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery – São Carlos, sendo posteriormente abertos pela
Comissão Permanente de Licitações em sessão pública a ocorrer às 09h30min do mesmo dia, de conformidade com as
seguintes cláusulas e instruções:
Será assegurado o direito de protocolo de seus envelopes a todos os licitantes que se apresentarem e se identificarem ao
funcionário da Comissão Permanente de Licitações dentro do horário previsto, mesmo que o procedimento de protocolo supere o
horário indicado.
Visando a comunicação futura entre esta Fundação e as empresas, solicitamos o preenchimento do Termo de Retirada de Edital e
a retransmissão do mesmo, para a Comissão, através do e-mail reginaldo.godoy@fesc.saocarlos.sp.gov.br
TERMO DE RETIRADA DE
EDITAL À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
PROCESSO Nº 89/2019
OBJETO:
C.N.P.J.
Telefone: ( )
Nome/Cargo:

Campus I
Rua São Sebastião,2828 - Vila Nery
São Carlos - SP CEP 13560-230
Fone/Fax - (16) 3372 1308 / 3372 1325
Email:fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Data:
E-mail:

Campus II
Rua Itália, 756 – Vila Prado
São Carlos - SP CEP 13574-240
Fone/Fax - (16) 33753285
Email:fesc2@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Empresa
Endereço

Campus III
Rua Luiz Saia, 42
São Carlos - SP CEP 13564-010
Fone/Fax - (16) 34157958
Email:fesc3@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Deixar de encaminhar o referido termo não trará qualquer prejuízo ao interessado, porém, a não remessa deste, exime a Fundação
da responsabilidade de comunicação, por e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação, exceto os casos
cuja publicação na imprensa seja determinação de ordem legal.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
É facultado, a qualquer interessado, pedido de esclarecimentos respeitado o prazo de até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada
para recebimento das propostas.O pedido de esclarecimentos poderá ser formalizado por escrito informando o número da licitação,
conforme abaixo:
a) protocolado na sede da FESC à Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery, ou
b) por meio de mensagem eletrônica, no e-mail: reginaldo.godoy@fesc.saocarlos.sp.gov.br
Fazem parte deste Edital, os seguintes ANEXOS, sendo as especificações ou instruções complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
ANEXO I – TERMO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP
ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DE
IDONEIDADE
ANEXO V – ANEXOS DO TCE-SP
ANEXO VI – PLANILHA DE ITENS E DO ORÇAMENTO BÁSICO
ANEXO VII – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO VIII – MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO
ANEXO VIX – DOS LOTES

1. DO OBJETO
1.1.
O OBJETO a ser licitado visa o registro de preços de tintas para eventual aquisição para o atendimento das demandas da
Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo, constante de termo de convênio, cooperação ou outro instrumento
similar do qual a FESC seja parte integrante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
parte integrante deste edital.
2. DO VALOR
2.1. O valor máximo da contratação é de R$ 93.978,67 (noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete
centavos).
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Os recursos financeiros correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000
04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000
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4. DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido pela FESC será realizado até o 30°(trigésimo) dia mês subsequente ao da prestação dos serviços,
mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor requisitante.
4.1.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o número do banco, da
agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração.
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos.
5.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
5.2.1. Empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta, Federal,
Estadual ou Municipal.
5.2.2. Empresas suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de São Carlos, no
prazo e nas condições do impedimento.
5.2.3. Empresas que estiverem em regime de falência, dissolução, liquidação ou concurso de credores.
5.2.4. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de São Carlos.
5.2.5. Empresas em forma de consórcios e cooperativas.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. No dia, hora e local estipulados neste Edital, os licitantes deverão comprovar a qualidade de representante legal, apresentando
documentos que lhes outorgue poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive manifestar interesse em interpor recursos e motivá-los.
6.1.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha
foto, juntamente com o termo de credenciamento (ANEXO I), na Administração da Fundação Educacional São Carlos.
6.1.2. Tratando-se de representante legal, apresentar o contrato social, no caso de sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, o estatuto social acompanhado da ata de eleição da diretoria em exercício, no caso de sociedade por ações, ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.1.3.Tratando-se de procurador, apresentar o instrumento de procuração particular (com firma reconhecida) ou público, do qual
constem poderes especiais para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.2,
que comprove poderes do mandante para a outorga.
6.1.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar
apenas uma credenciada.
6.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do licitante.
Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.
6.2. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (ANEXO II) e a declaração de enquadramento do regime de
tributação (ANEXO III) deverão ser apresentadas FORA DOS ENVELOPES, juntamente com o credenciamento.
6.2.1. A não apresentação da declaração contida no ANEXO III indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios
prescritos na Lei Complementar 123/06, visando ao exercício da preferência.
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6.2.2. A não apresentação dos documentos de credenciamento relativos aos itens 6.1.2 ou 6.1.3 fora dos envelopes não inabilita o
licitante, desde que os mesmos constem do envelope de documentos para sua habilitação e desde que este apresente seu
credenciamento, conforme item 6.1.1. Não sendo possível credenciar o representante, este ficará impedido de representar a
empresa na etapa de lances.
6.2.3. O licitante poderá regularizar a ausência de quaisquer documentos de Credenciamento durante esta fase, antes do início da
disputa eletrônica e desde que os documentos estejam disponíveis para apresentação imediata, não sendo permitida a abertura de
seus envelopes para este fim.
6.3. Os documentos de credenciamento e as declarações serão retidos e juntados ao processo administrativo.
6.4. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos,
fechados e indevassáveis, identificados com os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
À Fundação Educacional São Carlos
Processo Nº 251/2019
Pregão Presencial N° 004/2019
NOME DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
À Fundação Educacional São Carlos
Processo Nº 251/2019
Pregão Presencial N° 004/2019
NOME DO PROPONENTE

7. DOS ENVELOPES
7.1. O Envelope 1 “PROPOSTA” deverá conter a Proposta do licitante, de acordo com o disposto no item 8 deste Edital.
7.2. O Envelope 2 “HABILITAÇÃO” deverá conter a documentação de que trata o item 9 deste Edital.
7.3. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as condições estabelecidas no
presente Edital e em seus anexos.

8. DA PROPOSTA
8.1. A proposta de preço deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada, rubricada e assinada por seu representante legal, preferencialmente
apresentada em páginas numeradas sequencialmente, em uma via original, contendo os seguintes elementos:
a) Número do processo e do pregão.
b) Razão social, endereço, CNPJ, inscrição estadual e nome do banco, o número da agência e da conta corrente em nome da
licitante, onde será efetuado o pagamento.
c) Nome e qualificação da pessoa com poderes para firmar o Contrato com a FESC.
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d) Preços cotados em moeda corrente nacional, com 2 (duas) casas decimais, devendo constar valor unitário e total, e ainda o
valor global da proposta, em algarismo e por extenso.
• excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser aceitas propostas com até quatro
casas decimais, sendo os valores totais arredondados para duas casas decimais
• No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e
totais, os primeiros.
• e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
e) Descrição precisa do serviço e insumos, quando aplicável
f) Prazo de validade da proposta: que deverá ser igual ou superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos envelopes.
g) Prazo e condições de prestação dos serviços:
h) Periodo de fornecimento: será 12 (doze) meses, conforme solicitação da unidade requisitante.
i) Declaração que na proposta apresentada estão inclusos todos os custos e as despesas, tais como: impostos, taxas, encargos e
transporte para as entregas, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de
custos não considerados para elaboração da mesma, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.
8.2. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.3. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar
que os licitantes estendam o período de validade das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação,
bem como as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito via e-mail. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando
na desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal ato.
8.4. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por lote, não sendo admitidos valores unitários acima dos
apresentados na Planilha de Orçamento Estimativo (ANEXO VI).
8.4.1. Insalubridade - cabe às empresas o cumprimento das obrigações trabalhistas e da legislação vigente, conforme descrito em
diversos momentos no edital, cabendo, portanto a eles a indicação da necessidade de pagamento de insalubridade, bem como do
grau de risco, de acordo inclusive com o PPRA e PCMSO.
8.5. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
8.5.1. O descumprimento do item acima enseja na desclassificação do licitante apenas nos itens/lotes para os quais seus preços
sejam superiores aos estimados
8.5.2. Que não atenderem às exigências do Edital e/ou da legislação aplicável.
8.5.3. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.5.4. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital.
8.5.5. Que basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecem reduções sobre as propostas mais vantajosas.
8.6. A FESC é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no artigo 155, § 2º. Inciso VII, letra
b, da Constituição Federal de 1988.
9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 2 “HABILITAÇÃO”
9.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada,
nas formas da lei, e, de preferência, encadernados ou grampeados, numerados, em ordem sequencial, a fim de permitir maior
rapidez durante a conferência e exame correspondente.
9.1.1. Caso o(s) licitante(s) opte(m) por autenticar o(s) documento(s) na Administração, deverá(ão) dirigir-se à sede da Fundação
Educacional São Carlos de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 11h e das 14h às 16h,
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preferencialmente em horário não concomitante com a realização do credenciamento e da sessão pública. A autenticação somente
será realizada mediante cotejo da cópia apresentada com o documento original, desde que este esteja perfeitamente legível.
9.2. A comprovação da habilitação jurídica será observada pela apresentação dos seguintes documentos:
9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.
9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
9.2.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhado da documentação
mencionada no subitem 9.2.2.
9.2.4. Ato constitutivo, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis,
acompanhado de prova de diretoria em exercício.
9.2.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim exigir.
9.3. Deverão ser apresentados os seguintes documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).
9.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
9.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei, mediante apresentação das seguintes certidões:
9.3.3.1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.
9.3.3.1.1. A certidão a que se refere o caput abrange inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU, conforme portaria conjunta RFB / PGFN nº
1751, de 02 de outubro de 2014.
9.3.3.2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de
Fazenda.
9.3.3.3. Certidão Negativa de Débitos Estaduais do domicílio da licitante participante, inscritos em dívida ativa, obtida em SP no
site www.dividaativa.pge.sp.gov.br, ou equivalente, de acordo com a legislação fiscal de cada Estado.
9.3.4. Prova de regularidade perante o sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND – Certidão Negativa
de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. (Dispensável no caso de apresentação de certidão conjunta
prevista no item 9.3.3.1.).
9.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tratando-se de pessoa jurídica, por meio
da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.
9.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.3.7. As microempresas ou empresas de pequeno porte interessadas em participar do certame deverão declarar sua condição nos
termos do art. 11 da Lei Municipal 15.247/2010 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, conforme ANEXO III deste edital.
Como condição de enquadramento, deverá ser observada a Receita Bruta Anual do exercício anterior, comprovada pelo Balanço
Patrimonial.
9.3.7.1. Se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem restrição na comprovação de regularidade
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fiscal e/ou trabalhista será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventual Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.
9.3.7.2. O prazo assegurado no subitem 9.3.7.1 terá como termo inicial o momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
9.3.7.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções administrativas previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.4. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa - CND ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa - CPD-EN.
9.4.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou
concessão de medida liminar em mandado de segurança.
9.5. Quanto à qualificação técnica serão exigidos os seguintes documentos:
9.5.1. No Atestado deverão constar, no mínimo, as seguintes especificações: dados completos da empresa pública ou privada que
forneceu o atestado (Razão Social, CNPJ, Atividade principal, endereço e telefone, nome legível e cargo de quem assinou o
atestado), e ainda Atividade desenvolvida pela empresa proponente.
9.5.2. Os anexos do TCE, conforme ANEXO V, em atendimento às Instruções nº 02/16 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, são exigidas apenas na assinatura do contrato.
9.6. A qualificação econômico-financeira dar-se-á mediante a apresentação de:
9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.
9.6.1.1. Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os comprovantes de quitação dos
débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda judicial ou ainda o Plano de Recuperação já homologado
pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira
estabelecidos no edital.
9.6.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, vedados
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis e autenticadas das páginas do Diário Geral onde
os mesmos foram transcritos, devidamente assinadas pelo contador responsável e por seus sócios, bem como os Termos de
Abertura e Encerramento do Diário Geral Registrados na Junta Comercial do Estado ou no Cartório competente. O Balanço
patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, no caso de pessoas jurídicas enquadradas no SPED CONTÁBIL (Sistema
Público de Escrituração Digital Contábil), deverão ser apresentados através de cópia impressa e física das demonstrações digitais,
acompanhadas da comprovação da entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita Federal.
9.6.2.1. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, desobrigadas de manter escrituração, bem como aquelas constituídas
há menos de 12 meses deverão apresentar balanço simplificado do último exercício social ou do período de sua constituição,
devidamente assinado pelo proprietário e por contador competente, sem a formalidade de publicação ou registro. O mesmo critério
se aplica as microempresas, empresas de pequeno porte e outras que se enquadrem no decreto nº 8.538 de 06/10/2015.
9.6.2.2 O Balanço patrimonial relativo aos itens anteriores deve conter, no mínimo, Termo de abertura e encerramento, as
contas do ativo e do passivo do último exercício fiscal e do anterior, indicação do Patrimônio Líquido, o resultado do
exercício (DRE) e eventuais notas explicativas
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9.7. Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, e declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do
parágrafo 2º, do art. 32, da Lei Federal 8.666/93 (ANEXO IV).
9.8. Declaração que possui Autorização/Alvará para funcionamento da empresa expedida pelo município sede da licitante, que
deverá ser apresentado na assinatura da ata/contrato.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
10.1. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo de validade no corpo
da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão
10.2 As certidões negativas de débitos federais, expedidas via Internet, só serão aceitas em via original (Portaria Conjunta
PGFN/SRF n° 03 22/11/05).
10.3. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da documentação:
10.3.1. A não apresentação da documentação exigida na proposta ou para habilitação.
10.3.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido.
10.3.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão.
10.3.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação.
10.4. No caso de matriz ou filial, todos os documentos deverão estar em nome do estabelecimento que estiver participando do
certame, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.4.1. O estabelecimento que participar do certame, caso vencedor, fica vinculado à execução do objeto, não podendo fazê-lo
através de outro estabelecimento.
10.5. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de
alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.
10.6. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou grampeados e
numerados em ordem sequencial, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.
10.7. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal,
qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou idoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos
após o julgamento.
10.8. Os envelopes (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) das empresas não vencedoras do certame estarão disponíveis para
serem retirados, na Comissão de Licitações , no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a homologação/adjudicação do processo
licitatório. Após este prazo os mesmos serão destruídos sem prévio comunicado.
11. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
11.1. Na data e horário estabelecidos no preâmbulo do Edital, os interessados entregarão à equipe de pregão: o ANEXO I - Termo
de Credenciamento, conforme item 6, o ANEXO II - Declaração que a proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação,
e ANEXO III - Declaração de enquadramento em regime de tributação de ME ou EPP, fora dos envelopes.
11.2. Poderá ser permitido aos licitantes sanear falhas formais relativas à proposta, na própria sessão, saneamento esse que não
poderá alterar o preço, o produto ofertado e o prazo de entrega, acrescentar quaisquer documentos que não constem dos
envelopes, bem como comprometer a segurança da licitação.
11.3. Em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, cujo conteúdo atenda às condições do Edital.
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11.3.1. Embora o julgamento leve em conta o MENOR PREÇO GLOBAL, a existência de preços unitários incompatíveis com o
mercado, inexequíveis, excessivos ou superiores aos informados no Edital, para os itens que compõem o total geral, importará a
não aceitação dos preços ofertados.
11.4. As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da melhor proposta serão classificadas em ordem crescente.
11.4.1. O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às condições
fixadas no Edital.
11.5. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, com valor superior em até 10% (dez por cento) da melhor proposta, serão
selecionadas até 3 (três) propostas sequencialmente classificadas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
11.6. Em caso de empate das outras propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes com o mesmo preço serão
convidados a participar dos lances verbais.
11.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva e inferiores à
proposta de melhor preço.
11.8. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir
do autor da proposta melhor classificada e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
11.9. Poderá ser admitida a redução mínima de um lance para outro, de acordo com valor estipulado que será decidido em sessão
entre o Pregoeiro e os licitantes.
11.10. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito
de ordenação das propostas.
11.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a licitação.
11.11.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio, na mesma
sessão.
11.12. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade
do preço ofertado.
11.13. Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurada como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte nos termos dos art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.
11.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada.
11.13.2. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) No prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada será convocada para apresentar proposta de valor melhor àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro irá
apresentar melhor oferta.
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11.13.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 11.14 deste edital, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.13.4. O disposto no subitem 11.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.14. Havendo alteração de preços, em virtude de lances ou negociação, o licitante vencedor deverá fazer a readequação da
proposta comercial, revisando todos os valores, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
11.15. Considerada aceitável a proposta de menor preço, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de
seu autor, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento de falhas formais, desde que
efetuadas na própria sessão e não comprometam a segurança da licitação.
11.15.1. Nos casos em que a apresentação de amostras é exigida, estas serão analisada neste momento, podendo a sessão ser
suspensa.
11.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
11.17. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a habilitação
do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor.
11.18. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.
11.19. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, imediata e motivadamente, com registro em
ata da síntese das suas razões.
11.20. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os
envelopes devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes
na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
11.21. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem desclassificados, o Pregoeiro poderá fixar
aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas que ensejaram sua inabilitação ou desclassificação.
11.22. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrida a fase de análise da documentação, o licitante
será declarado vencedor, sendo adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro.
12. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. As impugnações e recursos somente serão analisados pela Comissão de Licitações, à Rua São Sebastião nº 2828 - Vila
Nery, das 8h às 11h e das 14h às 16h.
12.2. Caberá impugnação ao presente Edital nos termos do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada por legislações
posteriores, no prazo de 02 (dois) dias úteis, que antecedem a abertura dos envelopes.
12.3. Caso haja manifestação de recurso, os interessados poderão apresentar memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, no prazo de 03
(três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.3.1. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.3.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.
12.3.3. Havendo recurso, a Equipe de Apoio apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade, o
Diretor Presidente, a decisão em grau final.
12.3.4. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na imprensa oficial.
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12.4. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por representante não
habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, ao final da sessão de abertura, importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Caso não haja recurso, o objeto do certame será adjudicado ao licitante cuja proposta apresentar o menor preço global e o
processo será encaminhando para homologação do Diretor Presidente.
13.2. Caso haja interposição de recurso, a decisão caberá ao Diretor Presidente que, depois de constatada a regularidade dos atos
procedimentais, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13.3. A obrigação decorrente da fornecimento do objeto será firmada entre a Fundação Educacional São Carlos e o Prestador
de Serviço, por meio de Contrato, observando as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.
13.4. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado.
13.5. Homologado o procedimento, será outorgado o seu objeto à proposta de menor preço global, através da formalização de
contrato;
14. DA ENTREGA E RECEBIMENTO
14.1. Os prazos de execução e entrega dos serviços serão aqueles definidos nas respectivas Ordens de Serviço.
14.2. A CONTRATADA obriga-se a substituir quaisquer materiais ou serviços impugnados imediatamente a partir do recebimento
da impugnação.
14.2.1. Será permitida somente uma substituição conforme descrito no item 14.2, após o que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
14.3. Os produtos ou serviços deverão estar de acordo com as normas exigidas pela legislação específica e se constado
irregularidades, não serão recebidos, cabendo à Administração a aplicação das sanções..
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A desistência da proposta e a não assinatura do Contrato de Prestação de Serviços no prazo estabelecido, quando convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:
a) Cobrança pela FESC, por via administrativa ou judicial, de multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor estimado para o
Contrato.
b) Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a FESC, pelo período de até 5 (cinco) anos.15.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o não cumprimento, por parte da
empresa Contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo
a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a empresa concorrido
diretamente ou infrações operacionais.
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por atraso na prestação dos serviços ou por reincidência das irregularidades
previstas na alínea “a” acima, calculada sobre o valor mensal contratado, até o 5º (quinto) dia, após o que, aplicar-se-á a multa
prevista na alínea “c” deste item.
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de Serviço, na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações assumidas.
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d) suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a FESC, pelo período de até 5 (cinco) anos, em
especial na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de
Serviço.
e) declaração de idoneidade, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
f) Aplicação das sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, em caso de inexecução total ou parcial do contrato,
no que pertine às obrigações trabalhistas e previdenciárias, pela empresa prestadora de serviços contratada. –
g) Cancelamento do Contrato;
15.3. As sanções de suspensão e declaração de idoneidade poderão ser cumuladas com multa.
15.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.
15.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá se paga em 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
empresa apenada.
15.5.1. O valor devido poderá ser descontado dos créditos da empresa contratada, da garantia prestada, da importância que
eventualmente esta tenha a receber, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da FESC. Não havendo pagamento, o
valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
15.6. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias
úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for estabelecida com base no inciso IV do art. 87 da Lei Federal
8.666/93, devidamente atualizada, onde há prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa pelo interessado, a contar da
abertura de vista do respectivo processo, nos termos do art. 87, §3º da mesma lei.
15.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação.
15.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores do
Município, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições
deste Edital e das cláusulas contratuais estabelecidas.
16.2. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.3. Fica assegurado à FESC o direito de revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
16.4. 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 vencem os prazos em dias de expediente no Município de São Carlos.
16.4.1. Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
16.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos pelo correio após a assinatura
da Ata/Contrato.
16.6. No que for omisso este Edital, aplicar-se-ão as disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal
10.520/02, Lei Complementar 123/06, Decreto Municipal 99/13, Constituição Federal, Código do Direito do Consumidor e as
legislações pertinentes ao objeto licitado.
16.7. Fica eleito o FORO da COMARCA DE SÃO CARLOS/SP para dirimirem-se eventuais litígios oriundos do presente Edital.
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16.8. O presente memorial e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado, como se transcritos nele estivessem.

Para conhecimento do público, expede-se o presente edital.

São Carlos, 29 de maiol de 2019.

Fernando Henrique da Silva Carvalhlo
Diretor Presidente
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ANEXO I – TERMO DE CREDENCIAMENTO

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
OBJETO: registro de preços de tintas para eventual aquisição para o atendimento das demandas da
Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo, constante de termo de convênio, cooperação
ou outro instrumento similar da qual a FESC seja parte integrante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, presente neste edital.
A empresa _______________(razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ____________, e Inscrição Estadual nº ______________,
situada na ____________ (endereço completo), neste ato representada pelo (represente legal/sócio/procurador), o Sr.(a)
___________ (nome), portador do RG nº __________ e CPF nº _______________ em atenção ao edital do Processo Licitatório
supra mencionado, CREDENCIA o(a) Sr. (a), portador(a) do RG nº _________________ e CPF _________________, para
representa-la perante à Fundação Educacional São Carlos no processo licitatório supra mencionado, podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data

Nome legível e Assinatura com firma reconhecida

OBSERVAÇÃO: Este termo deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

OBJETO: registro de preços de tintas para eventual aquisição para o atendimento das demandas da
Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo, constante de termo de convênio, cooperação
ou outro instrumento similar da qual a FESC seja parte integrante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, presente neste edital.

A empresa _______________(razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ____________, e Inscrição Estadual nº ______________,
situada na ____________ (endereço completo), neste ato representada pelo (represente legal/sócio/procurador), o Sr.(a)
___________ (nome), portador do RG nº __________ ,
DECLARA o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada a inveracidade de quaisquer das
informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02.

Local e data

Nome legível e Assinatura com firma reconhecida

OBSERVAÇÃO: Este termo deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES.
Campus I
Rua São Sebastião,2828 - Vila Nery
São Carlos - SP CEP 13560-230
Fone/Fax - (16) 3372 1308 / 3372 1325
Email:fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus II
Rua Itália, 756 – Vila Prado
São Carlos - SP CEP 13574-240
Fone/Fax - (16) 33753285
Email:fesc2@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus III
Rua Luiz Saia, 42
São Carlos - SP CEP 13564-010
Fone/Fax - (16) 34157958
Email:fesc3@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

OBJETO: registro de preços de tintas para eventual aquisição para o atendimento das demandas da
Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo, constante de termo de convênio, cooperação
ou outro instrumento similar da qual a FESC seja parte integrante, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, presente neste edital.

A empresa _______________(razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ____________, e Inscrição Estadual nº ______________,
situada na ____________ (endereço completo), neste ato representada pelo (represente legal/sócio/procurador), o Sr.(a)
___________ (nome), portador do RG nº __________ ,
DECLARA, sob as penalidades cabíveis, sua condição de
(declarar se é Microempresa OU Empresa de Pequeno
Porte), nos termos da Lei Complementar 123/2006.

Local e data

Nome legível e Assinatura com firma reconhecida

OBSERVAÇÃO: Este termo deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES.

Campus I
Rua São Sebastião,2828 - Vila Nery
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DE
IDONEIDADE

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019

OBJETO: O OBJETO a ser licitado visa o registro de preços de tintas para eventual aquisição para o
atendimento das demandas da Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo, constante de
termo de convênio, cooperação ou outro instrumento similar da qual a FESC seja parte integrante, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, presente neste edital.

A empresa _______________(razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ____________, e Inscrição Estadual nº ______________,
situada na ____________ (endereço completo), neste ato representada pelo (represente legal/sócio/procurador), o Sr.(a)
___________ (nome), portador do RG nº __________ , DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
DECLARA ainda que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de idoneidade, por
qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a
autoridade que aplicou a penalidade.

Local e data

Nome legível e Assinatura com firma reconhecida
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ANEXO V – ANEXOS DO TCE (em atendimento à Instrução nº 02/2016)
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: _____________________________________
CONTRATADO: ______________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): ___________________________
OBJETO: ___________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ____________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado,
peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos
e o que mais couber.
LOCAL e DATA: ____________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _____________________________________________
Cargo: _____________________________________________
CPF: __________________________ RG: _______________
Data de Nascimento: ____ /____ /____
Endereço residencial completo: _________________________
E-mail institucional ___________________________________
E-mail pessoal: ______________________________________
Telefone(s): ________________________________________
Assinatura: _________________________________________
Campus I
Rua São Sebastião,2828 - Vila Nery
São Carlos - SP CEP 13560-230
Fone/Fax - (16) 3372 1308 / 3372 1325
Email:fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _____________________________________________
Cargo: Diretor Presidente
CPF: __________________________ RG: _______________
Data de Nascimento: ____ /____ /____
Endereço residencial completo: _________________________
E-mail institucional ___________________________________
E-mail pessoal: ______________________________________
Telefone(s): ________________________________________
Assinatura: _________________________________________

Pela CONTRATADA
Nome: _____________________________________________
Cargo: Diretor Presidente
CPF: __________________________ RG: _______________
Data de Nascimento: ____ /____ /____
Endereço residencial completo: _________________________
E-mail institucional ___________________________________
E-mail pessoal: ______________________________________
Telefone(s): ________________________________________
Assinatura: _________________________________________

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
Este anexo consta deste Edital para ciência dos licitantes. Será exigido apenas dos licitantes vencedores das licitações,
por ocasião da assinatura das Atas de Registro de Preços ou Contratos. Não é necessária sua apresentação junto aos
demais documentos de habilitação.
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ANEXO LC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:
Nome
Cargo
RG nº
CPF nº
Endereço (*)
Telefone
E-mail Institucional
E-mail pessoal (*)

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não
esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial do
Órgão/Setor
Telefone
E-mail Institucional

Fernando Henrique da Silva Carvalho
Diretor Presidente
Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery – São Carlos
(16) 3372-1308
fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br

LOCAL e DATA: São Carlos,

de

de 2019

RESPONSÁVEL:
e-mail: fernando.carvalho@fesc.saocarlos.sp.gov.br

Fernando Henrique da Silva Carvalho
Diretor Presidente

Este anexo consta deste Edital para ciência dos licitantes. Será exigido apenas dos licitantes vencedores das licitações,
por ocasião da assinatura das Atas de Registro de Preços ou Contratos. Não é necessária sua apresentação junto aos
demais documentos de habilitação.
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ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC
CNPJ Nº: 45.361.904/0001-80
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem
executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

RESPONSÁVEL:
e-mail: fernando.carvalho@fesc.saocarlos.sp.gov.br

Fernando Henrique da Silva Carvalho
Diretor Presidente

Este anexo consta deste Edital para ciência dos licitantes. Será exigido apenas dos licitantes vencedores das licitações,
por ocasião da assinatura das Atas de Registro de Preços ou Contratos. Não é necessária sua apresentação junto aos
demais documentos de habilitação.
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ANEXO VI – PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

Registro de preços de tintas para eventual aquisição para o atendimento das demandas da Fundação
Educacional São Carlos
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DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL

Fornecedor A

93.612,50

Fornecedor B

93.711,50

Fornecedor C

94.612,00

Média

93.978,67

Campus II
Rua Itália, 756 – Vila Prado
São Carlos - SP CEP 13574-240
Fone/Fax - (16) 33753285
Email:fesc2@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus III
Rua Luiz Saia, 42
São Carlos - SP CEP 13564-010
Fone/Fax - (16) 34157958
Email:fesc3@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

ANEXO VII – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1.

O OBJETO a ser licitado visa o registro de preços de tintas para eventual aquisição para o
atendimento das demandas da Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo,
constante de termo de convênio, cooperação ou outro instrumento similar do qual a FESC seja
parte integrante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, parte integrante deste edital:

ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA
QUANT. UNIDADE
1
Tinta Látex Acrília para parede; Cor à Definir;
100
LATA 18
Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso
LITROS
Interno/Externo, composição básica água;
Rendimento desejável Lata 18 L de 280 m² a
380 m² por demão; Categoria Premium;
Aplicação com Rolo de Lã ou Pistola;
Indicação: Reboco, Massa Acrília, Texturas,
Concreto, Fibrocimento, Gesso e Superfícies
Internas de Massa Corrida; Diluição: Rolo e
Pincel: 30 a 50% de água limpa em todas as
demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo
de secagem: toque: 30 minutos. Entre
demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo
Odor; Lavável; Antimofo. Referências: Coral,
Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente
equivalente em qualidade. Obs.: a cor será
definida de acordo com a necessidade do
solicitante.
2
Tinta Látex PVA para Parede; Cor à definir;
100
LATA 18
Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso
LITROS
Interno; Composição básica água e PVA
(Policloreto de Vinila); Rendimento desejável
Lata 18 L de 280 m² a 380 m² por demão;
Categoria Premium; Aplicação com Rolo de
Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: Superfícies
Internas de massa corrida; Diluição: Rolo e
Pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as
demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo
de Secagem: toque: 30 minutos. Entre
demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo
odor; Lavável; Antimofo. Prazo de Validade:
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14
15

36 meses. Referências: Coral, Suvinil,
Sherwin
Williams
ou
tecnicamente
equivalente em qualidade. Obs.: a cor será
definida de acordo com a necessidade do
solicitante.
Rolo pintura predial, em espuma, 23 cm
Rolo pintura predial, em lã de carneiro 23
cm x 9 mm (h)
Rolo pintura predial, em lã de carneiro 9
cm x 15 mm (h)
Rolo pintura predial, em lã de carneiro, 15
cm
Rolo pintura predial, em lã de carneiro, 23
cm x 25 mm (h)
Selador acrílico 20 Kg
Solvente em embalagem com 5 litros
Thinner em embalagem com 5 litros
Tinta acrílica para piso, cor a definir, em
galão (3,6 litros)
Tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor
branco gelo, em galão (3,6 litros)
Tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor
azul, em galão (3,6 litros)
Massa Corrida (25 kg)
Fundo Preparador de Parede Machado

16
17

Água Raz 5V (5 Litros)
Verniz Maritimo Externo galão

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30
30

UNIDADE
UNIDADE

20

UNIDADE

20

UNIDADE

10

UNIDADE

15
10
15
100

LATÃO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

50

UNIDADE

30

UNIDADE

50
20

UNIDADE
LATA 18
LITROS
UNIDADE
UNIDADE

10
50

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica-se o REGISTRO DE PREÇOS visando alcançar a contratação de empresa
fornecedoras dos produtos descritos neste Termo de Referência, em para o atendimento das
demandas da Fundação Educacional São Carlos, pelo período de 12 meses.
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias, contados do(a) ordem de fornecimento, em
remessa única, no seguinte endereço Rua São Sebastião, 2828 - no setor de almoxarifado .
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4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 20 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 11 dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos noEdital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: Marca, Fabricante, Modelo, Procedência e prazo de
garantia. .
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não Será admitida a subcontratação dos objetos licitados.
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

Campus I
Rua São Sebastião,2828 - Vila Nery
São Carlos - SP CEP 13560-230
Fone/Fax - (16) 3372 1308 / 3372 1325
Email:fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus II
Rua Itália, 756 – Vila Prado
São Carlos - SP CEP 13574-240
Fone/Fax - (16) 33753285
Email:fesc2@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus III
Rua Luiz Saia, 42
São Carlos - SP CEP 13564-010
Fone/Fax - (16) 34157958
Email:fesc3@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente da Fundação Educacional São Carlos.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Fundação Educacional São Carlos ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Fundação Educacional São Carlos, do setor de almoxarifado,
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.
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10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
10.3 O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação,
a juízo da Contratante, das sanções de: advertência, multa equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração e declaração de idoneidade, sendo que as sanções de suspensão e
declaração de idoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão
contratual, independente do cancelamento da nota de empenho;
10.3.1. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre
que se repetir o motivo;
10.3.2. Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por
cento) sobre o valor total do serviço;
10.3.3. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá
ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado;
10.3.4. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou
apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar
ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais;
10.3.5 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas
simplesmente moratório e, portanto, não eximem a contratada da reposição de eventuais
danos, perdas ou prejuízos decorrentes;
10.3.6 Fica esclarecido que a estipulação das multas supramencionadas não exclui
o direito da Contratante rescindir o contrato a qualquer tempo por infração de uma de suas
cláusulas, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis;
10.3.7 Aplicadas às multas, a Contratante deduzirá as importâncias correspondentes
no primeiro pagamento que fizer à contratada após sua imposição
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10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Apenados do TCE.

São Carlos-SP, 29 de maio de 2019.

Aprovado ______ / _______/ 2019.

Fernando Henrique Carvalho da Silva
Direto-Presidente
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ANEXO VIII - MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO ORDEM DE FORNECIMENTO N.°

/ 2019

Pregão Presencial N° 004/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
INTERESSADOS: FESC
EMPENHO N.º
EMPRESA:

.

Autorizamos o fornecimento de

.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
01.
Os funcionários responsáveis pela entrega do produto deverão estar devidamente uniformizados e
identificados.
02.
A devolução do produto não aprovado pela Fundação Educacional São Carlos em hipótese
alguma servirá de pretexto para que a empresa suspenda a entrega do produto.
03.
O fornecedor fica responsável pela troca dos produtos entregues a FESC no prazo de 03 dias
quando apresentarem problemas como: violação das embalagens, produtos fora das especificações
contidas no termo de referência,
04.
As entregas deverão ser efetuadas conforme solicitação da FESC, situado à Rua Rua São
Sebastião, 2828 – Vila Nery – SP no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas.
05.
As solicitações de entrega serão feitas via e-mail e deverão ser entregues impreterivelmente
até 05 (cinco) dias após solicitação.
06.
O pagamento devido pelo FESC será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação da nota
fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante.
07.
Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número desta licitação e da ordem de fornecimento,
obrigatoriamente.
São Carlos,

de

de 2019.

Fundação Educacional São Carlos
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LOTE PRINICIPAL

ANEXO VIX – DOS LOTES

ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA
QUANT. UNIDADE
1
Tinta Látex Acrília para parede; Cor à Definir;
100
LATA 18
Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso
LITROS
Interno/Externo, composição básica água;
Rendimento desejável Lata 18 L de 280 m² a
380 m² por demão; Categoria Premium;
Aplicação com Rolo de Lã ou Pistola;
Indicação: Reboco, Massa Acrília, Texturas,
Concreto, Fibrocimento, Gesso e Superfícies
Internas de Massa Corrida; Diluição: Rolo e
Pincel: 30 a 50% de água limpa em todas as
demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo
de secagem: toque: 30 minutos. Entre
demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo
Odor; Lavável; Antimofo. Referências: Coral,
Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente
equivalente em qualidade. Obs.: a cor será
definida de acordo com a necessidade do
solicitante.
2
Tinta Látex PVA para Parede; Cor à definir;
100
LATA 18
Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso
LITROS
Interno; Composição básica água e PVA
(Policloreto de Vinila); Rendimento desejável
Lata 18 L de 280 m² a 380 m² por demão;
Categoria Premium; Aplicação com Rolo de
Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: Superfícies
Internas de massa corrida; Diluição: Rolo e
Pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as
demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo
de Secagem: toque: 30 minutos. Entre
demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo
odor; Lavável; Antimofo. Prazo de Validade:
36 meses. Referências: Coral, Suvinil,
Sherwin
Williams
ou
tecnicamente
equivalente em qualidade. Obs.: a cor será
definida de acordo com a necessidade do
solicitante.
11
Tinta acrílica para piso, cor a definir, em
100
UNIDADE
galão (3,6 litros)
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www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

LOTE RESERVADO ME/EPP

3
4

30
30

UNIDADE
UNIDADE

20

UNIDADE

20

UNIDADE

10

UNIDADE

15
10
15
50

LATÃO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

30

UNIDADE

14
15

Rolo pintura predial, em espuma, 23 cm
Rolo pintura predial, em lã de carneiro 23
cm x 9 mm (h)
Rolo pintura predial, em lã de carneiro 9
cm x 15 mm (h)
Rolo pintura predial, em lã de carneiro, 15
cm
Rolo pintura predial, em lã de carneiro, 23
cm x 25 mm (h)
Selador acrílico 20 Kg
Solvente em embalagem com 5 litros
Thinner em embalagem com 5 litros
Tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor
branco gelo, em galão (3,6 litros)
Tinta esmalte sintético, alto brilho, na cor
azul, em galão (3,6 litros)
Massa Corrida (25 kg)
Fundo Preparador de Parede Machado

50
20

16
17

Água Raz 5V (5 Litros)
Verniz Maritimo Externo galão

10
50

UNIDADE
LATA 18
LITROS
UNIDADE
UNIDADE

5
6
7
8
9
10
12
13

Campus I
Rua São Sebastião,2828 - Vila Nery
São Carlos - SP CEP 13560-230
Fone/Fax - (16) 3372 1308 / 3372 1325
Email:fesc@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus II
Rua Itália, 756 – Vila Prado
São Carlos - SP CEP 13574-240
Fone/Fax - (16) 33753285
Email:fesc2@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

Campus III
Rua Luiz Saia, 42
São Carlos - SP CEP 13564-010
Fone/Fax - (16) 34157958
Email:fesc3@fesc.saocarlos.sp.gov.br
www.fesc.saocarlos.sp.gov.br

