EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023190100

TIPO: MENOR PREÇO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO “FÁBRICA DOS
SONHOS – OFICINA – ESCOLA DE PRODUÇÃO DO CARNAVAL”
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1. PREÂMBULO

A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – EMURB torna público, para
conhecimento dos interessados, a realização da licitação, na modalidade de
Concorrência, de acordo com as condições fixadas neste edital e seus anexos, para a
contratação de empresa especializada para a execução de projetos executivos e obras
de implantação do empreendimento “Fábrica dos Sonhos – Oficina – Escola de
Produção do Carnaval”.
Informações iniciais:
Tipo de julgamento:

Legislação regedora:

As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço,
conforme artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações.
A licitação rege-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e
suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278, de 07/01/02 e
pelo Decreto Municipal nº 44.279, de 24/12/03.

Regime de execução: empreitada por preço unitário.
Prazo de execução: 18 (dezoito) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.
Orçamento estimado: R$ 124.997.806,38 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e
noventa e sete mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos) – base julho/2009.
Capital Social mínimo para participação:
quatrocentos e noventa e nove mil reais).

R$

12.499.000,00

(doze

milhões

Valor da garantia da proposta comercial: R$ 1.249.900,00 (hum milhão duzentos e
quarenta e nove mil e novecentos reais).
Visita técnica: As visitas técnicas deverão ser realizadas em dois dias _15_/04/2010 e
30/04/2010, sendo o primeiro dia as 9:00 hs e o segundo as 15:00 hs, na
Av. Abraão Ribeiro, junto à ponte da Casa Verde, pelo responsável
técnico, devendo ser previamente agendadas pelo telefone nº 3242-2622
ramal 203, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Para confirmar o agendamento, a empresa deverá encaminhar, via fax,
carta direcionada à Diretoria de Obras da EMURB/ Gerencia de Obras,
em papel timbrado, assinada por seu representante legal, indicando
profissão, nº do RG e nº do CREA do profissional que realizará a visita.
No local e horário agendado, o profissional deverá apresentar a carta em
sua versão original.
Prazo para prestação da Garantia da Proposta Comercial: até 16:00h do dia
03/05/2010.
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Local para prestação da Garantia: Rua São Bento nº 405, 10º andar do Edifício
Martinelli - São Paulo, Capital, horário: 09:00 às
12:00 h e 14:00 às 16:00 h.
Percentual da Garantia de Execução Contratual: 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.
Custo do Edital em CD-ROM: R$ 20,00 (vinte reais).
Prazo para aquisição do Edital: do dia 01/04/2010 até o dia 30/04/2010 das 9:00 às
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.
Local de aquisição do edital:

º

10 andar do Edifício Martinelli, conjunto 103-B –
Gerência de Licitações e Contratos.

Data de entrega dos envelopes: até às 9:45 horas do dia 05/05/2010.
Local de entrega dos envelopes: 10º andar do Edifício Martinelli – Gerência de
Licitações e Contratos.
Data de abertura dos envelopes: 10:00 horas do dia 05/05/2010.
Local de abertura dos envelopes: 15ª andar do Edifício Martinelli, sala 151-B.
Pedidos de esclarecimentos ao edital: deverão ser formulados por escrito até o dia
27/04/2010 e poderão ser entregues
diretamente na Gerência de Licitações e
Contratos da EMURB, no 10º andar do
Edifício Martinelli, sala 103 - B, ou
transmitidos via fax pelo número 3242-2622,
ramal 248.
Observação importante: As informações contidas neste preâmbulo não afastam a
necessidade da leitura atenta de todo o conteúdo deste
Edital, uma vez que elementos fundamentais para a
participação nesta licitação encontram-se em suas páginas.

2. FINALIDADE E ANEXOS
2.1.

Este Edital tem por finalidade estabelecer instruções e regular procedimentos para
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº 023190100 a ser
realizada pela EMURB – Empresa Municipal de Urbanização.

2.2.

Fazem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos:
Anexo 1 -

Termo de Referência.

Anexo 2 -

Minuta do Contrato.

Anexo 3 -

Modelo de Carta para Apresentação da Proposta Comercial.
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Anexo 4 -

Modelo de Carta de Credenciamento.

Anexo 5 -

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia da Proposta
Comercial.

Anexo 6 -

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução
Contratual.

Anexo 7 -

Modelo de Declaração de Não Impedimento.

Anexo 8 -

Modelo de Declaração de Atendimento ao Disposto no Inciso V do
Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações.

Anexo 9 -

Modelo de Declaração de que tomou conhecimento dos projetos
e/ou Especificações.

Anexo 10 -

Modelo de Declaração de utilização de produtos e subprodutos de
madeira de procedência legal.

Anexo 11-

Planilha de Orçamento/Cronograma Físico-Financeiro.

Anexo 12 -

Critérios e Normas de Medição.

Anexo 13 – Modelo para apresentação da Planilha Orçamentária e Modelo de
Cronograma Físico Financeiro, e demais modelos contendo:
- modelo de Planilha Orçamentária
- modelo de Composição de Preço Unitário - CPU
- modelo de Custo Horário de Equipamento
- modelo de Lista de Insumos
- modelo de Demonstrativo de Cálculo de Encargos Sociais
- modelo de Quadro Demonstrativo de Composição do BDI
Anexo 14 - Projetos

3. DOS RECURSOS
3.1. A despesa com a contratação do objeto ora licitado, será realizada pela Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, com base na dotação orçamentária nº
11.20.23.695.1.340.1032.4.4.90.51.00.00 - Construção de Barracões de Escolas de
Samba.

4. OBJETO
4.1.Contratação de empresa especializada para a execução de projetos executivos e
obras de implantação do empreendimento “Fábrica dos Sonhos – Oficina – Escola
de Produção do Carnaval.

5.

ESCOPO DAS OBRAS E SERVIÇOS

5.1. Os detalhes das obras e serviços a serem realizados estão descritos no Termo de
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Referência, Anexo 1 deste Edital.

6.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços objeto desta Concorrência serão executados no Regime de Empreitada
por Preço Unitário.
7.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

7.1. Poderão participar desta Concorrência as empresas, ou consórcio de empresas que
atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
7.2. Será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, observandose as seguintes normas, bem como o subitem 10.4. deste edital.

8.

7.2.1.

Comprovação do capital social exigido no preâmbulo deste edital,
admitindo-se o somatório dos valores de cada consorciado na proporção de
sua respectiva participação, nos termos do artigo 33, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/93.

7.2.2.

A Garantia referida no subitem 10.1.19. deverá ser prestada em nome da
empresa líder do consórcio ou em nome das empresas consorciadas na
proporção da respectiva participação.

7.2.3.

Para efeito de qualificação técnica, admitir-se-á apresentação de atestados
das empresas consorciadas, considerando-se o estabelecido no subitem
10.1.23. deste edital.

RESTRIÇÕES
Será vedada a participação de empresas:
a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.
b) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública.
c) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
d) Em processo de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial.

9.

INSTRUÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

9.1. A participação na licitação se efetivará mediante a apresentação, até a data, hora e
local indicados expressamente no Preâmbulo do presente Edital, dos 02 (dois)
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho, respectivamente,
“Habilitação” e “Proposta Comercial”, endereçados ao Presidente da Comissão
Especial de Licitações, que externamente conterão o nome ou timbre da empresa
licitante e os dizeres abaixo:
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ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023190100
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO
DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO “FÁBRICA DOS SONHOS – OFICINA – ESCOLA
DE PRODUÇÃO DO CARNAVAL.

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023190100
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO
DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO “FÁBRICA DOS SONHOS – OFICINA – ESCOLA
DE PRODUÇÃO DO CARNAVAL.
9.2. A documentação e a proposta comercial deverão ser apresentadas em 1 (uma) via,
sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas, omissões ou mesmo partes essenciais
escritas à margem do texto. Todos os documentos deverão ser redigidos em
português, ressalvando-se as expressões técnicas de uso corrente.
9.3. Recomenda-se que sejam os volumes devidamente encadernados, com suas folhas
rubricadas e numeradas em ordem crescente, apresentando no final um Termo de
Encerramento, no qual se declare o número de folhas da pasta, assinado pelo
representante constituído, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome
do licitante, o número do edital, a identificação da licitação.
9.4. A planilha orçamentária proposta, bem como as composições de preços unitários,
encargos sociais e BDI deverão ser apresentados também em meio digital CD.
10. HABILITAÇÃO
10.1.

O ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO deverá conter, todos os documentos
necessários para a habilitação da LICITANTE, nos termos do Artigo 27 da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações, e outros, conforme indicados a seguir.
Relativos à Habilitação Jurídica:
10.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.
10.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de
seus administradores.
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10.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercício.
10.1.4. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.
10.1.5. Compromisso de constituição de consórcio de acordo como estipulado
nos itens 10.4.5. deste edital.
10.1.6. No caso de Consórcio, os documentos exigidos nas alíneas “10.1.1” a
“10.1.4”, deverão ser apresentados individualmente para cada
componentes do mesmo.
Relativos à Regularidade Fiscal:
10.1.7. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
10.1.8. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede da empresa, em conformidade com o objeto contratual e
o seu ramo de atividade.
10.1.9. Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, devendo a
licitante apresentar, referente a sua sede, a Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal.

10.1.10.Certidão de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários
Estaduais, da sede da empresa, pertinentes ao seu ramo de atividade e
relativo aos tributos relacionados com o objeto desta licitação.
10.1.11.Certidão de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários
Municipais da sede da empresa, relativa aos tributos relacionados com o
objeto da licitação. A documentação prevista neste subitem terá validade
de 6 (seis) meses, a partir da data de sua expedição, se outro prazo não
estiver assinalado em lei ou no próprio documento.
10.1.11.1. As licitantes com sede fora do Município de São Paulo
deverão apresentar, também, as Certidões de Regularidade de
Situação quanto aos encargos tributários Mobiliários do
Município de São Paulo. No caso de não serem cadastradas
como contribuintes, deverão apresentar declaração, firmada
pelo representante legal, sob as penas da lei, do não
cadastramento e de que nada devem à Fazenda do Município
de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com o
objeto desta licitação.
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10.1.12. Certidão de Regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, no prazo de sua validade, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
10.1.13. Certidão de Regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, no prazo de sua validade, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
10.1.14. No caso de Consórcio, os documentos exigidos nos itens 10.1.7 a
10.1.13 deverão ser apresentados individualmente para cada
componente do mesmo.

Relativos à Qualificação Econômico Financeira:
10.1.15.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (acompanhado dos
termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente
registrado no órgão competente e assinado pelo contador e pelo
representante legal da empresa), que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.
10.1.16.Demonstração de que a licitante possui capacidade econômicofinanceira, de acordo com os índices a seguir, que serão calculados a
partir do balanço patrimonial apresentado.
Índice de Liquidez Corrente (ILC), maior ou igual a 1,0.
AC
ILC =
PC
Índice de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a 1,0.
ILG =

AC + RLP
PC + ELP

Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou menor a 0,5.
GEG =

PC + ELP + DD
AT

ONDE:
AC =
PC =
RLP =
ELP =
DD =
AT =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo
Duplicatas Descontadas
Ativo Total
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10.1.16.1. A demonstração dos índices deverá ser efetuada através da
elaboração pela licitante de documento contendo as fórmulas
acima indicadas, declaração formal de que os valores
respectivos nestas inseridos foram extraídos do balanço
patrimonial apresentado, bem como os quocientes respectivos
apurados, e as assinaturas do(s) representante (s) legal(is) da
empresa e de seu contador, devidamente identificados.
10.1.17.Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial
ou recuperação extrajudicial, no caso de sociedades comerciais ou
empresárias, ou certidão negativa de pedido de insolvência civil, no caso
de sociedades civis ou simples, expedida em nome da licitante pelo
distribuidor de sua sede, com data não superior a 60 (sessenta) dias da
apresentação da proposta.
10.1.18.Comprovação de que possui capital social mínimo especificado no
preâmbulo deste Edital, devendo a comprovação ser feita relativamente à
data da apresentação da proposta, na forma da lei.
10.1.18.1. No caso de Consórcio, será admitida a somatória dos valores
do capital social das empresas consorciadas na proporção de
sua participação.
10.1.19. Cópia do recibo de depósito da garantia da Proposta Comercial, nos
termos do Preâmbulo deste Edital.
10.1.19.1. A Garantia deverá ter a validade de 90 (noventa) dias e ser
depositada em dinheiro, Letras Financeiras do Tesouro do
Município de São Paulo - LFTM, seguro-garantia ou em fiança
bancária.
10.1.19.2. Se a licitante prestar a garantia na modalidade de Fiança
Bancária, esta deverá ser emitida pelo banco de acordo com o
modelo do Anexo 5.
10.1.19.3. Se a licitante prestar a garantia na modalidade de segurogarantia, a apólice deverá ser paga à vista e o documento
comprobatório da quitação entregue juntamente com o
depósito da caução.
10.1.19.4 A garantia quando prestada nas modalidades fiança bancária
ou seguro garantia deverão observar as normas editadas pela
Secretaria Municipal de Finanças – SF, que dispõe que essas
garantias
somente
poderão
ser
oferecidas
por
estabelecimento bancário ou seguradora com domicílio no
Município de São Paulo.
10.1.19.5. Não será permitida caução em títulos gravados com cláusula
de inalienabilidade, impenhorabilidade ou intransferibilidade.
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Relativos à Qualificação Técnica:
10.1.21.Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da sede da
licitante, no prazo de sua validade, devendo dentre os responsáveis
técnicos haver engenheiros civis.
10.1.21.1. Caso o registro tenha sido expedido por CREA de outro Estado
que não o da localidade de realização da licitação, será
exigido, para a execução das obras e serviços, o visto do
CREA-SP.
10.1.22. Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitação,
profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviços e obra de
características semelhantes às do objeto desta licitação, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, relativamente às
parcelas de maior relevância técnica em razão da quantidade a ser
executada, conforme abaixo:

a) Execução de obras de edificações, com área construída mínima
de 30.000 m², em estrutura pré-moldada de concreto com as
características abaixo:
a.1) Estaca hélice contínua, diâmetro ≥ 30 cm
a.2) Fornecimento e aplicação de concreto armado fck > 20 MPa;
a.3) Fornecimento e aplicação de aço CA-50 ou CA-60;
a.4)Fabricação e
montagem de estrutura pré-moldada de
concreto (fck ≥ 40 MPa);
a.5)Piso de concreto armado executado com laser screed ou
similar;
a.6) Execução de alvenaria;
a.7) Pavimentação em bloco de concreto ;

b) Execução de obras de edificações com área construída mínima de
30.000 m², com as características abaixo:
b.1)Sistemas eletrônicos:
b.1.1. detecção, alarme e combate à incêndio.
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b.1.2. sonorização;
b.1.3 sistema de circuito fechado de televisão;
b.1.4

sistema de
patrimonial;

controle

de

acesso

e

segurança

b.1.5. sistema de segurança perimetral;
b.1.6. sistema de cabeamento estruturado com cabos de
categoria 5;

b.2. Sistemas de energia:
b.2.1. execução de subestação de energia elétrica de no
mínimo 1.000 Kva;
10.1.22.1 Para comprovação do profissional no quadro permanente da
licitante serão aceitas cópias autenticadas das anotações da
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social,
acompanhada da respectiva Ficha de Registro de
Empregados, no caso de empregados, nos termos da CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67,
ou das Fichas de Registro de Empregados através do sistema
informatizado, nos termos da Portaria nº 3626, de 13/11/91, e
da Portaria nº 1.121, de 09/11/95, retificada no D.O.U. de
13/11/95. No caso de sócios, a LICITANTE deverá apresentar
cópia autenticada do contrato social. Quando se tratar de
dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da cópia da ata de assembléia, referente à sua
investidura no cargo ou o contrato social.
10.1.22.2.

10.1.22.3

Será também aceita cópia autenticada de contrato de
prestação de serviços, desde que presentes os pressupostos
de subordinação onerosidade, pessoalidade, habitualidade e
ainda esteja incluído como responsável técnico na certidão
expedida pelo CREA.
Os atestados que tiverem mais de um profissional
participante deverão conter a responsabilidade de cada
profissional.

10.1.23. Comprovação de execução de atividade pertinente compatível em
características, quantidades e prazos com objeto da licitação, por meio de
atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por empresas de direito publico ou
privado, emitido(s) em nome da licitante, como contratado principal ou
como subcontratado oficial, em até 03 (três) contratos, acompanhada(s)
do(s) respectivo Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedidos pelo(s)
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CREA(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s),
conforme abaixo:
a)

Execução de obras de edificações em estrutura pré-moldada de
concreto, com área construída mínima de 30.000 m², com os
quantitativos abaixo;
a.1) Estaca hélice contínua, diâmetro ≥ 30 cm.... 7.100,00 m;
a.2) Fornecimento e aplicação de concreto armado fck > 20
MPa .... 4.500,00 m³;
a.3) Fornecimento e aplicação de aço CA-50 ou CA-60 ....
135.000,00 kg;
a.4) Fabricação e montagem de estrutura pré-moldada de
concreto (fck ≥ 40 MPa) .... 3.900,00 m³;
a.5) Piso de concreto armado executado com laser screed ou
similar.... 12.000,00 m²;
a.6) Execução de alvenaria.... 14.400,00 m²;
a.7) Pavimentação em bloco de concreto .... 4.400, 00 m²;
a.8) Pavimentação rígida de concreto .... 1.000 00 m²;

b) Execução de obras de edificações com área construída mínima de
30.000 m², com as características abaixo:
b.1.) Sistemas eletrônicos:
b.1.1. detecção, alarme e combate à incêndio.
b.1.2. sonorização;
b.1.3 sistema de circuito fechado de televisão;
b.1.4

sistema de controle
patrimonial;

de acesso e segurança

b.1.5. sistema de segurança perimetral;
b.1.6. sistema de cabeamento estruturado com cabos de
categoria 5;
b.2) Sistemas de energia:
b.2.1. execução de subestação de energia elétrica de no
mínimo 1.000 Kva;
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10.1.23.1. Para atendimento das alíneas “a.1” a “a.8” do subitem
“10.1.23” serão admitidos a utilização de até 3 contratos,
desde
que
cada
um
deles
atenda
as
especificações/descrição da alínea “a”.
10.1.23.2. No caso de subcontratação, o atestado deverá estar
acompanhado do respectivo instrumento, bem como prova
de anuência a esse ajuste pelo titular da obra.
10.1.24. No caso de Consórcio é admitido o somatório dos quantitativos
constantes nos respectivos atestados para atendimento das
exigências dos itens 10.1.22 e 10.1.23.
10.1.25. À critério da Comissão Julgadora do certame e, caso não conste dos
documentos citados nos itens “10.1.22” e “10.1.23” a descrição dos
serviços, poderá, ainda, ser solicitada a apresentação dos respectivos
memoriais descritivos ou planilhas de medição.
10.1.26. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) conter a identificação do(s)
signatário(s), com nome e cargo e, no caso de ser(em) expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito privado.
10.1.27. Declaração de que tomou conhecimento dos projetos e especificações
técnicas, bem como realizou a visita técnica ao local das obras.
10.1.28. Atestado de Visita Técnica Fornecido pela EMURB.
10.1.29.Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira que
possuam procedência legal, conforme modelo do Anexo 10.
Outros documentos:
10.1.30. Para atendimento do estabelecido no inciso V do artigo 27 da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas atualizações, a LICITANTE deverá
apresentar declaração, sob as penas da lei, que cumpre o disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Modelo do
Anexo 8 deste Edital.
10.1.31. Declaração da LICITANTE sob as penas da lei que não incorre em
qualquer das condições impeditivas discriminadas no item 8, conforme
modelo do Anexo 7.
10.2.

Os documentos de habilitação, expedidos por autoridades ou órgãos
competentes do local da sede da licitante poderão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada ou em publicação do órgão da
Imprensa Oficial, ou, ainda, por qualquer outra forma prevista em lei.

10.3.

Os documentos emitidos via Internet ficarão sujeitos à diligência a ser efetuada
pela Comissão Especial de Licitações, com o propósito da verificação da
autenticidade das informações neles contidas.
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Condições específicas para a participação de empresas reunidas em consórcio
10.4.

No caso de participação de empresas sob a forma de consórcio deverão ser
apresentados:
10.4.1. Os documentos exigidos nos subitens 10.1.1 a 10.1.4, 10.1.7 a 10.1.13.,
10.1.15 a 10.1.17 e 10.1.21 por parte de cada consorciada.

10.4.2. Atestado(s), exigidos pelos subitens 10.1.22 e 10.1.23. estabelecendo-se
que serão aceitos o somatório dos atestados para atendimento deste
item.
10.4.3. Garantia da Proposta Comercial referida no subitem 10.1.19. prestada
em nome da empresa líder do consórcio, acompanhada de documento
de indicação formal da representação oficial do consórcio, bem como do
nome e a composição deste, ou em nome das empresas consorciadas
na proporção da respectiva participação.
10.4.4. Documento(s) comprobatório(s) de capital social integralizado e
registrado, em concordância com o subitem 10.1.18., admitindo-se o
somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua
respectiva participação, na forma estabelecida no subitem 7.2.1.
10.4.5. Documento de comprovação do compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas, o qual deverá
atender especificamente as seguintes exigências:
10.4.5.1. O instrumento constitutivo do consórcio estabelecerá, com
clareza e precisão, os compromissos dos consorciados entre si e
em relação ao objeto desta Concorrência e conterá,
necessariamente, a indicação da empresa líder do consórcio, a
qual deverá ter amplos poderes para deliberar em todos os
assuntos relativos ao contrato ou dele decorrentes, bem como
para receber qualquer notificação, intimação ou citação em ação
relativa ao mesmo contrato.
10.4.5.2. Assunção de responsabilidade individual e solidária dos
consorciados pelos atos praticados sob o consórcio tanto na fase
de licitação, quanto na de execução do contrato, bem como por
suas obrigações de ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e
administrativa.
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10.4.5.3. Declaração expressa dos consorciados de que, antes da
assinatura do contrato o consórcio providenciará o
arquivamento do instrumento de constituição e registro na
JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
10.4.5.4.Compromisso de que o consórcio não terá sua composição
alterada, ou sob qualquer forma modificada, sem anuência prévia
e expressa da EMURB, até o término da contratação, inclusive
na hipótese de sua eventual prorrogação.
10.4.5.5.Duração do consórcio por prazo não inferior ao da contratação
e eventuais prorrogações que se fizerem necessárias

11. PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2
Deverão as licitantes apresentar, obrigatoriamente, o(s) envelope(s) “Proposta
Comercial”, contendo:
11.1. Carta de Apresentação da Proposta Comercial, assinada por diretor ou
representante legalmente constituído, a ser elaborada de acordo com o modelo
que compõe o Anexo 3 deste Edital.
11.1.1. A EMURB não aceitará proposta comercial com valor global das obras e
serviços superior ao orçamento da EMURB indicado no preâmbulo deste
Edital, bem como qualquer preço unitário superior àquele constante da
Planilha Orçamentária da EMURB. Os valores constantes Planilha
Orçamentária da EMURB poderão ser atualizados para a data de
apresentação das propostas adotando-se os índices previstos na Cláusula
de Reajuste da Minuta de Contrato, considerando o último índice
conhecido na ocasião.
11.2. Documento em impresso próprio, em que as licitantes deverão fornecer nome e
qualificação do(s) representante(s) da empresa com poderes para assinar o
contrato com a EMURB, indicando:
nome completo;
cargo que exerce na empresa;
R.G. n°;
C.P.F. n°;

11.3. Cronograma físico-financeiro das obras e serviços, observando-se o prazo
estabelecido no preâmbulo deste Edital.

11.4. Planilhas de Orçamento, em conformidade com o modelo do Anexo 11, indicando:
- Quantidades dos serviços, fixados pela EMURB.
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- Preços unitários e respectivos preços totais por item de serviço.
- Aplicação da Taxa de BDI ofertado.
- Somatório de todos os preços totais dos itens de serviços da planilha.
11.5. As licitantes, além da planilha de serviços e custos anexa a este edital, deverão
apresentar:
Composição de preço unitário de todos os preços contidos na planilha, de
forma que a Comissão Especial de Licitação possa avaliar a exeqüibilidade da
proposta apresentada (Anexo 13 deste edital)
Taxa única (multiplicador único) em forma de porcentagem, em algarismos
arábicos, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre todos os
custos unitários da planilha orçamentária que será considerada como TAXA DE
BDI a ser adotada na obra. Esta taxa não deverá ultrapassar 28,70% (vinte e oito
vírgula sessenta por cento) para Obras e 29,00% (vinte e nove por cento) para
Serviços Técnicos e de Projetos. A apresentação do demonstrativo da
composição do BDI proposto deverá ser feita conforme o modelo do Anexo 13
deste edital.
Composição da taxa média de encargos sociais, das categorias profissionais
utilizadas nas composições de preço unitário, considerada a legislação vigente
na data de apresentação das propostas. (Anexo 13)
11.6.

A composição dos preços unitários de todos os preços contidos na Planilha
orçamentária, deverá ser demonstrada através do preenchimento do formulário
de CPU, conforme modelo do Anexo 13, bem como apresentadas em arquivo
digital gravadas em CD-ROM.
11.6.1. As licitantes poderão apresentar as composições de preços unitários e
planilhas em impressos próprios gerados por softwares especializados,
desde que estas contenham todos os dados indicados nos impressos
oficiais da EMURB, constantes dos Anexos que compõem este Edital

11.7. Os preços unitários ofertados pela licitante, aplicados às quantidades de serviços
executados, constituem-se, a qualquer título, na única e completa remuneração
pela adequada e perfeita execução das obras e serviços.
11.8. O valor total a ser ofertado pela licitante será composto pelo somatório dos preços
unitários multiplicados pelos respectivos quantitativos de serviços.
11.9. As licitantes deverão considerar em seus custos indiretos para composição dos
preços unitários da planilha deste edital as eventuais horas extras em horários
especiais (noturno, fins de semana, feriados) de acordo com seu planejamento
executivo.
11.10. Deverão ser considerados, nas composições de serviços e respectivos preços
unitários, todos os custos dos serviços, inclusive:
mão-de-obra: pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência
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médica e social e os equipamentos de proteção individual necessários à
segurança pessoal;
veículos e equipamentos: operação e manutenção de todos os veículos e
equipamentos necessários à execução das obras e serviços;
ferramentas, aparelhos e instrumentos: operação e manutenção de
ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução das obras e
serviços;
água, esgoto, energia elétrica e comunicação: fornecimento, operação e
manutenção desses sistemas tanto para o canteiro como para a execução das
obras e serviços;
segurança e vigilância: fornecimento, operação e manutenção dos
equipamentos contra fogo e todos os demais destinados à prevenção de
acidentes (sinalizações de risco e advertência e equipamentos de proteção
coletiva);
realização de ensaios, testes e provas de materiais e serviços: quando
previstos em projeto ou os recomendados pela ABNT ou solicitados pela
fiscalização da EMURB;
materiais: todos os materiais necessários à execução das obras e serviços;
canteiros de obra e de apoio das frentes de serviço: construção/instalação
de todas as edificações/containers necessários ao canteiro de obras, abertura e
conservação de acesso a este, cercas e/ou tapumes e portões e instalação de
placas de identificação da PMSP, EMURB, e CONTRATADA, e posterior
remoção, limpeza e reconstituição das áreas utilizadas.
11.11.Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar incluídas todas as despesas
relativas a materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, transportes,
combustíveis e lubrificantes, alimentação, condução e estadia do pessoal
envolvido na execução dos trabalhos, despesas com encargos trabalhistas e
sociais, todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos
aos poderes públicos, federais, estaduais e/ou municipais, comprometendo-se
esta a saldá-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislação
pertinente, bem como todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a
realização do objeto desta licitação.
11.12. Todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais, encargos previdenciários e
trabalhistas e emolumentos devidos em decorrência da execução do objeto da
presente licitação serão de exclusiva responsabilidade da licitante, que os
recolherá sem direito a reembolso.
11.13. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um
período mínimo de 90 (noventa) dias consecutivos contados da data de sua
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entrega, findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos
assumidos
11.14. A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar das Licitantes que prestem
esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde
que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a
documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não
atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da Licitante.

12. SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES
12.1 Os envelopes serão recebidos ate o horário, data e local estabelecidos no
preâmbulo.
12.2 No dia e hora estabelecidos no preâmbulo, a Comissão designada pela EMURB
procedera à abertura dos envelopes, cujo conteúdo terá suas folhas rubricadas
obrigatoriamente pela Comissão Especial de Licitação e facultativamente pelos
prepostos credenciados presentes à sessão pública.
12.2.1 Recomenda-se a participação de um dos prepostos credenciados pelas
empresas em todas as sessões da presente licitação.
12.3 A Comissão Especial de Licitação julgará a documentação e a proposta, de acordo
com critérios de avaliação estabelecidos neste edital e o resultado será comunicado
às licitantes na mesma sessão pública ou através de publicação no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo.
12.4 De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual
deverá ser assinada obrigatoriamente pelos membros da Comissão Especial de
Licitação e facultativamente pelos representantes credenciados presentes.

13. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO
13.1 Serão consideradas habilitadas as licitantes que:
13.1.1. Apresentarem, com exatidão, todos os documentos solicitados no item
“Documentos de Habilitação – Envelopes nº 1” deste Edital.
13.1.2. Não fizerem quaisquer referências a preços na documentação apresentada.
13.2. Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, isto é, a
LICITANTE não poderá retirar o seu envelope nº 2 – proposta comercial, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de
Licitação.
13.3. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, a EMURB poderá fixar o prazo de até
8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimada das
causas que ensejaram a inabilitação.
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14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
14.1.

Para efeito de julgamento, esta licitação enquadra-se no tipo “MENOR PREÇO”,
conforme definido no inciso l, § 1º do artigo 45 da lei Federal nº 8.666/93.

14.2.

Serão desclassificadas as propostas que:
14.2.1 Não atenderem as exigências legais e as exigências deste edital.
14.2.2. Apresentarem valor global das obras e serviços superior ao orçamento da
EMURB indicado no preâmbulo deste Edital, bem como qualquer preço
unitário superior àquele constante da Planilha Orçamentária da EMURB.
14.2.2.1. Os valores constantes Planilha Orçamentária da EMURB
poderão ser atualizados para a data de apresentação das
propostas adotando-se os índices previstos na Cláusula de
Reajuste da Minuta de Contrato, considerando o último índice
conhecido na ocasião.
14.2.3. Apresentarem a TAXA do BDI superior a 28,70% para Obras e 29,00%
para Serviços Técnicos e de Projetos
14.2.4. Se mostrarem manifestamente inexeqüíveis, em conformidade com as
disposições do § 1º do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93, introduzido
pela Lei Federal n° 9.648/98.
14.2.5. Apresentarem oferta de vantagem não prevista no Edital desta licitação,
ou preço ou vantagem baseada nas propostas de outras licitantes.

14.3

O valor total a ser ofertado pela LICITANTE será composto pelo somatório dos
preços unitários multiplicados pelos respectivos quantitativos de serviços.

14.4. Para a apuração do valor total proposto pelas licitantes, poderão ser corrigidos os
erros materiais constatados nos cálculos aritméticos, sempre tendo como
imutáveis as quantidades de serviços indicadas nas Planilhas de Serviços e
Custos, integrante dos Anexos 11 e 13 deste Edital, sendo adotados para o
julgamento das Propostas Comerciais, os valores totais resultantes das correções
efetuadas
14.5. O julgamento das propostas será o MENOR VALOR GLOBAL proposto para a
execução das obras e serviços ora licitados, desde que tenham sido observadas
as condições estabelecidas neste edital.
14.5.1. O valor ofertado pela LICITANTE será composto pelo somatório dos
preços unitários multiplicados pelos respectivos quantitativos de serviços.
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14.5.2. Para a apuração do valor total proposto pelas licitantes, serão corrigidos
eventuais erros constatados nos cálculos aritméticos, bem como a
transcrição de subtotais e preços unitários, sempre tendo como imutáveis
as quantidades de serviços indicadas nas Planilhas de Serviços e Custos,
integrante dos Anexos e deste Edital sendo adotados para o julgamento
das Propostas Comerciais, os valores totais resultantes das correções
efetuadas.
14.6. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais Propostas Comerciais, a Comissão
Especial de Licitação efetuará, em ato público, sorteio para definição da
classificação.
14.7. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de
até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, escoimadas das
causas de desclassificação.
14.8. Efetuada a classificação a Comissão declarará vencedora a empresa classificada
em primeiro lugar.
14.9. Decorrido o prazo recursal a Comissão encaminhará o processo administrativo à
autoridade competente para homologação do procedimento e adjudicação do
objeto a empresa vencedora.
15. INSTRUMENTO CONTRATUAL
15.1. A LICITANTE adjudicatária desta concorrência será notificada, por escrito ou por
meio de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, para assinar o
respectivo Instrumento Contratual com a SIURB, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da data da notificação.
15.1.1 Esse prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela LICITANTE durante o transcurso do prazo inicial desde que
ocorra motivo justificado, aceito pela SIURB.
15.1.2. A LICITANTE adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a assinar o
contrato, dentro do prazo e condições estabelecidos, decairá do direito à
contratação, além de sofrer a aplicação de multa de 20% (vinte por cento),
do valor total estimado para contratação prevista por esta Norma de
Participação.
15.2. Até a data de assinatura do contrato a adjudicatária desta licitação deverá prestar
garantia de execução contratual em dinheiro, Letras Financeiras do Tesouro do
Município de São Paulo, seguro-garantia ou carta de fiança bancária, na
importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
15.2.1. Se a licitante prestar garantia na modalidade de Carta de Fiança Bancária,
esta deverá ser emitida pelo banco de acordo com o modelo, Anexo 8
deste edital.
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15.2.2. Se a licitante prestar a garantia na modalidade de seguro-garantia, a
apólice deverá ser paga à vista e o documento comprobatório da quitação
ser entregue juntamente com o depósito da garantia.
15.2.3. Não será permitida garantia em títulos gravados com cláusula de
inalienabilidade, impenhorabilidade ou intransferibilidade.
15.2.4. A Adjudicatária deverá solicitar na Divisão Técnica de Licitações –G.2 da
Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras – SIURB, sito à Av. São
João, 473, 13º andar, até o 2º dia útil anterior a data fixada para
assinatura do contrato, memorando para, posteriormente, recolher a
caução junto à Secretaria de Finanças.
15.3. A licitante adjudicatária detentora de proposta cujo valor global for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º,
inciso II do Art.48 da Lei nº 8666/93, para assinatura do contrato deverão ainda,
prestar garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do Art. 56 da lei
de Licitações, igual à diferença entre esse menor valor e o montante da
correspondente proposta.
15.4. A futura Contratada deverá entregar à SIURB, em até 10 (dez) dias corridos,
contados da data de assinatura do contrato, cópia autenticada da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, de conformidade com disposto no artigo 1º da
Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e com Resolução nº 307/86, do
CONFEA.

15.5. As condições relativas a penalidades, formas de pagamento, obrigações das
partes, recebimento dos serviços e demais condições contratuais encontram-se
estabelecidos na minuta de contrato que compõe o Anexo 2 deste edital.
15.6. Estará impedida de contratar a adjudicatária que estiver com registro no Cadastro
Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094/05 e
Decreto nº 47.096/06.
16. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÕES
16.1. A Garantia da Proposta Comercial das licitantes consideradas inabilitadas ou
desclassificadas na proposta comercial será restituída mediante solicitação, feita
por escrito à Gerência de Licitações e Contratos, após o julgamento de eventuais
recursos.
16.2. A Garantia da Proposta Comercial da licitante adjudicatária será restituída após a
assinatura do instrumento contratual com a LICITANTE vencedora desta licitação,
mediante solicitação, feita por escrito, à Gerência de Licitações e Contratos.
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17

RECURSOS

17.1. As impugnações e os recursos administrativos são os previstos na Lei Federal nº
8.666/93.
17.2. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da EMURB, por intermédio da
Comissão Especial de Licitação.
17.3. Os recursos e impugnações deverão ser encaminhados ao Protocolo Geral da
EMURB, situado na Rua São Bento nº 405, 10º andar, conjunto 103-B, CEP
01008-906, nesta Capital, no horário das 8:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:00
horas, de segunda a sexta-feira.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar esclarecimentos e/ou
informações para dirimir duvidas que surjam, nos termos do art. 43, § 3º da Lei
Federal nº 8.666/93.
18.2. A autenticidade da documentação obtida por meio da “internet” será conferida pela
Comissão Especial de Licitação.
18.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação.
São Paulo,

de _________de

.

Maria Beatriz M. Millan Oliveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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