EDITAL
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: Revitalização De Área Municipal - Local: Escadão - Rua Manuel Alves Mesquita X
Rua Manuel Monteiro

LOCAL: Sala de Reuniões da Subprefeitura Jabaquara, situada à Av. Engenheiro
Armando de Arruda Pereira nº 2.314 – Jabaquara - 3º andar.
Entrega do envelope: 19/09/2019 até as 12:00 h (apenas nesta data)
Abertura do certame: 20/09/2019 às 09:30 h

PREÂMBULO
A SUBPREFEITURA JABAQUARA TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar que realizará licitação na modalidade de CONVITE, do tipo
menor preço global, regida Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar
nº 123/06, Lei Complementar nº 147/14, Instrução Normativa 05/2017 e, nos termos das
Leis Municipais nº 13.278/02 e 14.145/06, Decreto Municipal nº 56.475/15 e demais normas
aplicáveis, consoante às especificações e regras que se seguem.
As empresas NÃO CONVIDADAS QUE MANIFESTAREM seu interesse em participar do
certame, até 24 (vinte e quatro) horas antes da apresentação das propostas, ou seja, até
09h30min do dia 19/09/2019, junto à Coordenadoria de Administração e Finanças da
Subprefeitura Jabaquara, situada à Av Engenheiro Armando São Paulo, 2314 - 4º andar Jabaquara, São Paulo, por escrito, em papel timbrado, assinado pelo representante legal,
acompanhado de cópia reprográfica CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, nos termos da Portaria n° 047/SMSO-G/2017, válido na data de realização
deste certame na Categoria II – Edificações – 1. Obras Novas – Grupo A.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Internet pelo site http://enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br , sem outros custos.
Os envelopes n° 01 "PROPOSTA” e n° 02 "HABILITAÇÃO” deverão ser entregues
IMPRETERIVELMENTE e SOMENTE no dia 19/09/2019 até às 12:00 horas, no Setor
de Licitações e Compras da Subprefeitura Jabaquara, situada à Av. Engenheiro Armando de
Arruda Pereira nº 2.314 – Jabaquara - 4º andar. Os envelopes entregues em outro local
serão desconsiderados.
Deverá ser observado rigorosamente o horário fixado para o protocolo dos envelopes °
01 "PROPOSTA” e n° 02 "HABILITAÇÃO, pois eventuais atrasos, ainda que
mínimos, não serão tolerados.
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I - OBJETO E VISTORIA
1.1- Revitalização De Área Municipal - Local: Escadão - Rua Manuel Alves Mesquita X Rua
Manuel Monteiro

1.1.1 - É facultado as empresas interessadas, por intermédio de seus respectivos
representantes, efetuar vistoria, com o objetivo de tomar conhecimento do local e
de todas as especificações do objeto a ser contratado e apresentar declaração de
pleno conhecimento do objeto, (ANEXO IX). ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ
SER APRESENTADA POR TODOS OS LICITANTES.
1.1.1.2. - Não serão admitidas em hipótese alguma, alegações posteriores de
desconhecimento do local objeto dos trabalhos, das obras propriamente ditas e de
dificuldades técnicas não previstas.
1.1.2 - Os serviços necessários à execução do objeto do presente certame, estão
discriminados na planilha de composição de custos unitários - Anexo III, e constam
do memorial descritivo, Anexo I.
1.1.3 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pelo
Setor de Licitações e Compras, e as INFORMAÇÕES TÉCNICAS serão prestadas
pela Coordenadoria de Projetos e Obras no STPO da Subprefeitura Jabaquara. As
solicitações
deverão
ser
encaminhadas
para
o
email:
lucianasantos@smsub.prefeitura.sp.gov.br.
II – PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do presente certame:
2.2 - As empresas previamente CONVIDADAS e que apresentem os seus envelopes na
forma do item 4.1 e 4.1.1, instruindo, obrigatoriamente, o segundo deles (HABILITAÇÃO)
com os seguintes documentos, se possível na ordem a seguir:
2.2.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT
2.2.2 - Certidão negativa de pedido de falência e concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data
da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
2.2.2.1 - No caso de sociedade civil a licitante deverá apresentar certidão dos
processos cíveis em andamento expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do
certame, se outro prazo não constar do documento.
2.2.3 – Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União.
2.2.3.1 - A certidão poderá ser obtida através do sistema eletrônico, junto à
rede de comunicação Internet, ficando a sua aceitação, condicionada à confirmação
da validade da certidão, na própria rede Internet por esta Subprefeitura.
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2.2.4 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
2.2.5 - Certidão Negativa de Tributos Municipais – Mobiliários e Imobiliários
emitida pela Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo.
2.2.5.1. - Na hipótese da licitante não ser cadastrada como contribuinte no
Município de São Paulo deverá apresentar os seguintes documentos:
2.2.5.1.1 - Declaração firmada por seu representante legal ou
procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada
deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos
tributos municipais (Anexo VII).
2.2.5.1.2. - Prova de regularidade fiscal quanto aos tributos
mobiliários e imobiliários da Fazenda Municipal da sede da
licitante.
2.2.6 - Declaração em papel timbrado da empresa, firmada pelo responsável
legal/procurador, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as penalidades
cabíveis, que atende às exigências do inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição
Federal, conforme disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93 - ANEXO
VIII.
2.2.7 – Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação na
presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, em especial no que se refere a sua inclusão no CADIN - Cadastro
Informativo Municipal, nos termos da Lei Municipal n° 14.094/05, Decreto n°
47.096/06 e Portaria 58/SF/06 - ANEXO X.
2.2.8 - Declaração da empresa de que executará os serviços previstos no
contrato, estritamente de acordo com as exigências previstas no Decreto Municipal
n° 48.184/07 que estabelece a obrigatoriedade do uso de produtos de
empreendimentos minerários de procedência legal - ANEXO XI.
2.2.9

- Capacidade Técnica
a) Certidão atualizada de pessoa jurídica expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia - CREA.
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, Engenheiro Civil com registro no
CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação.
b.1) A comprovação referida deverá ser feita por meio da
apresentação do Contrato Social, Carteira de Trabalho ou
contrato de prestação de serviços registrado em cartório.
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b.2) Caberá a fiscalização do contrato oficiar à entidade
profissional competente se constatado o exercício ilegal da
profissão, nos termos da Lei Federal n° 5.194/66.
b.2.1) Considera-se exercício ilegal da profissão, nos
termos da lei, o profissional que emprestar seu nome a
pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de
obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos
delas.
c) Atestado ou declaração de Responsabilidade Técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório de desempenho
anterior em atividade condizente e compatível com o objeto da licitação.
2.2.10 – Habilitação Jurídica
a) Cédula de Identidade, Registro Comercial, no caso de empresa individual,
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, da empresa
cujo objeto deve ser compatível com o da presente licitação.
2.3 – Poderão participar também as empresas CADASTRADAS como fornecedoras de
órgãos da Prefeitura do Município de São Paulo, que atendam às exigências do subitem 2.4
e que apresentem os seus envelopes na forma dos itens 4.1 e 4.1.2, instruindo,
obrigatoriamente, o segundo deles (HABILITAÇÃO) com os seguintes documentos, se
possível ordem abaixo:
2.3.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT
2.3.2. - Certidão negativa de pedido de falência e concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data
da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
2.3.2.1 - No caso de sociedade civil a licitante deverá apresentar certidão dos
processos cíveis em andamento expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não
constar do documento.
2.3.3 – Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União.
2.3.3.1 - A certidão poderá ser obtida através do sistema eletrônico, junto à
rede de comunicação Internet, ficando a sua aceitação, condicionada à
confirmação da validade da certidão, na própria rede Internet por esta
Secretaria.
2.3.4 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
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2.3.5 - Certidão Negativa de Tributos Municipais - (Mobiliários e Imobiliários)
emitida pela Secretaria de Finanças.
2.3.5.1. - Na hipótese da licitante não ser cadastrada como contribuinte no
Município de São Paulo deverá apresentar os seguintes documentos:
2.3.5.1.2 - Declaração firmada por seu representante legal ou
procurador, sob as penas da lei, do não cadastra
mento e de que nada deve à Fazenda do Município
de São Paulo, relativamente aos tributos
municipais; (ANEXO VII).
2.3.5.1.3 - Prova de regularidade fiscal quanto aos tributos
mobiliários e imobiliários da Fazenda Municipal
da sede da licitante.
2.3.6 - Declaração em papel timbrado da empresa, firmada pelo responsável
legal/procurador, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as penalidades
cabíveis, que atende às exigências do inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição
Federal, conforme disposto no artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93 - ANEXO VIII.
2.3.7 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação na
presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
em especial no que se refere a sua inclusão no CADIN - Cadastro Informativo Municipal,
nos termos da Lei Municipal n° 14.094/05, Decreto n° 47.096/06 e Portaria 58/SF/06 ANEXO X.
2.3.8 - Declaração da empresa de que executará os serviços previstos no
contrato, estritamente de acordo com as exigências previstas no Decreto Municipal n°
48.184/07 que estabelece a obrigatoriedade do uso de produtos de empreendimentos
minerários de procedência legal - ANEXO XI.
2.4 - As empresas CADASTRADAS deverão apresentar o Certificado de Registro
Cadastral na Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO na Categoria II –
EDIFICAÇÕES – 1. Obras Novas - Grupo A, e deverão anexá-lo na face externa do
envelope nº 01, em cópia autenticada, sob pena de inabilitação, nos termos do item 2.8.1. Entenda-se por certificado válido aquele com prazo de validade vigente, e com todas as
certidões que dele constarem com o prazo de validade em vigor, de acordo com o estipulado
pelo órgão competente.
2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, devem apresentar, EM SEPARADO, no ato da entrega do
envelope, declaração que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte de acordo com o ANEXO XIII deste CONVITE, em papel timbrado da empresa e
devidamente assinado pelo seu representante legal, acompanhada do CNPJ, em
conformidade com o Decreto Municipal nº 56.475/15.
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2.6 - O referido registro cadastral deverá ser apresentado no original ou por qualquer
processo de cópia autenticada e permanecerá retido para oportuna juntada ao processo
administrativo.
2.7 - Será vedada a participação das empresas:
a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) sob processo de falência ou concordata;
c) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e
quaisquer de seus órgãos descentralizados;
d) enquadradas nas disposições do art. 9o da Lei Federal 8.666/93.
e) reunidas em consórcio.
2.8. - As empresas participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes
deste convite, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta e
do integral cumprimento do ajuste.
2.9 – Observações
2.9.1 - Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem a documentação exigida
em conformidade com o Edital.
2.9.2 – Serão aceitas certidões positivas ou certidões positivas com efeito de
negativas onde conste que a suspensão da exigibilidade.
2.8.3 - Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia reprográfica, desde que autenticadas por cartório competente (somente as
exigidas no edital) ou por servidor da administração durante a sessão pública ou publicação
em órgão da imprensa oficial.
2.9.3.1 - No caso de apresentação de documentos originais serão os mesmos
anexados ao processo licitatório.
2.9.3.1.1 - Não serão aceitas cópias extraídas de fac-símile como
documento. Os documentos exigidos não poderão, em hipótese
alguma, ser substituídos por protocolos.
2.10 - Outras informações que o licitante julgar pertinentes deverão ser formuladas em papel
timbrado da empresa, entretanto, não poderão configurar observação, emenda ou ressalva
que implique em alteração da proposta relativamente a quaisquer estipulações do presente
edital.
III - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA
3.1 - O valor total orçado pela P.M.S.P. para a execução dos serviços, corresponde a R$
103.557,97 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Sete
Centavos).
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3.1.1 - Neste valor estão incluídos todos os custos básicos diretos, todas as despesas
indiretas e os benefícios da empresa (BDl = 25,56%), assim como os encargos sociais e
trabalhistas (LST).
3.2 - O valor do item 3.1 é o máximo admissível.
3.3 - Os recursos para fazer frente a presente despesa onerarão a dotação n°.
55.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente.
3.4 - O prazo de execução será de até 60 (sessenta dias) dias corridos, contados a partir da emissão
da Ordem de Serviço (O.S.).
IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1 - A Proposta de Preços (envelope nº 1) e os documentos referentes à habilitação
(envelope nº 2) deverão ser apresentados no local, dia e horário determinados no preâmbulo
deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho,
respectivamente, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS:
LICITAÇÃO POR CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
LICITAÇÃO POR CONVITE N°10/SUB-JA/2019.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
4.1.1 – EMPRESAS CONVIDADAS E NÃO CONVIDADAS deverão anexar à face
externa do envelope nº 01:
a) Credenciamento - ANEXO V,
b) Declaração de cumprimento das condições de habilitação, consoante modelo
do ANEXO VI,
c) Declaração de pleno conhecimento do objeto - ANEXO IX
d) Declaração ME/EPP – ANEXO XIII
4.1.2 – As empresas NÃO CONVIDADAS, além dos documentos descritos no
item 4.1.1, deverão anexar à face externa do envelope nº 01 o Certificado de Registro
Cadastral, Categoria II – EDIFICAÇÕES – 1. Obras Novas - Grupo A
4.1.2.1. As empresas NÃO CONVIDADAS poderão participar do certame,
desde que apresente toda documentação exigida para as CONVIDADAS.
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V - DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE n° 01
5.1 - Cada empresa participante poderá apresentar uma única proposta comercial.
5.2 - No envelope proposta n° 01, a licitante deverá apresentar a proposta comercial
obrigatoriamente em 01 (uma) via, conforme ANEXO II - PROPOSTA, impressa em papel
timbrado da proponente, com a descrição da oferta, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo a razão social e endereço completo, bem como
o respectivo carimbo do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, datada, assinada e
rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, devidamente qualificado com o
nome, cargo, RG e CPF/MF.
5.2.1 - Na proposta de preço - ANEXO II, a empresa deverá informar o valor total
para a execução dos serviços, em moeda nacional, em conformidade com o anexo proposto,
com data-base do mês da apresentação da proposta, inclusive indicando o valor da taxa de
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI adotado.
5.2.1.1 - O valor total da proposta corresponderá à somatória dos valores
subtotais obrigatoriamente apontados na Planilha de Custos Unitários - ANEXO III,
discriminados em algarismos, nos campos próprios, de acordo com o modelo proposto.
5.2.1.2 – Deverá ser apresentado o cronograma físico-financeiro, em
conformidade com o ANEXO III.A
5.2.2 - No valor do BDI proposto pela licitante deverão ser consideradas todas as
despesas indiretas necessárias à execução do objeto licitado, tais como: impostos federais,
estaduais e municipais, taxas, fretes, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento,
riscos eventuais, segurança e medicina do trabalho, lucro, despesas com treinamento,
serviços gráficos e técnicos complementares, isolamento e sinalizações das áreas de
trabalho, constituindo-se como parâmetro de referência o detalhamento dos Benefícios e
Despesas Indiretas - BDI, constantes do ANEXO IV.
5.2.2.1 - Não será admitida alteração nos quantitativos indicados nas
planilhas do ANEXO III, bem como a supressão ou acréscimo de itens de
serviços.
5.2.3 - Nos custos unitários que integram o ANEXO III, orçados pela licitante,
deverão estar compreendidos todos os preços de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e
trabalhistas e demais despesas diretas, consoante os critérios técnicos adotados pela
SUBPREFEITURA JABAQUARA, devendo, ainda, serem mantidos os mesmos
coeficientes e componentes das composições dos custos unitários do orçamento elaborado
pela Prefeitura.
5.2.4 - O orçamento de referência da SUBPREFEITURA JABAQUARA foi
elaborado com base na Tabela de Custos Unitários SIURB/EDIF - JANEIRO DE 2019. Para
cálculo dos encargos relativos às Leis Sociais e Trabalhistas foram adotados pela PMSP.
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5.2.4.1 - Os custos unitários integrantes do orçamento da Prefeitura
contemplam todos os gastos com material, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas e
demais despesas diretas, não incluindo apenas a parcela relativa à taxa de Benefícios e
Despesas Indiretas - BDI, remunerando toda e qualquer despesa direta necessária à execução
dos serviços, não sendo admitida qualquer contestação posterior quanto à sua composição.
5.2.4.2 - Qualquer alteração proposta pela licitante nos percentuais relativos
às Leis Sociais e Trabalhistas, para fins de elaboração de seu próprio orçamento, acarretará a
alteração de todos os custos unitários ofertados de cuja composição conste insumo de mãode-obra, devendo a proponente, obrigatoriamente, indicar na proposta a taxa de Leis Sociais
e Trabalhistas - LST, devidamente expressa em valor percentual, por hora efetivamente
trabalhada.
5.2.5 - A licitante poderá optar por aceitar os custos unitários constantes do
orçamento da Prefeitura apresentados no ANEXO III, devendo neste caso, obrigatoriamente
declarar, sob as penas da lei, que os aceita integralmente.
5.2.6 - Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços praticados no mercado
de insumos e/ou salários, acrescido dos respectivos encargos.
5.2.7 - A licitante deverá indicar o prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data da sua abertura. Se a proposta for omissa quanto ao prazo
ora mencionado, será ele considerado tacitamente aceito pelo licitante.
5.2.8 - Não serão admitidas alegações posteriores de equívocos ou erros na
apresentação da proposta, a título de justificativa para correções, acréscimos ou solicitações
de reembolso ou indenizações de qualquer natureza.
5.2.9 - Fica facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação,
promover diligências complementares com vistas a esclarecer, a complementar a instrução
do processo ou comprovar a exequibilidade da proposta, podendo para tanto requerer
esclarecimentos dos licitantes.
5.2.9.1 - A Comissão poderá determinar que a licitante:
 Apresente a composição da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI,
a fim de verificar a compatibilidade com os encargos previstos;
 Demonstre a composição da taxa de Leis Sociais e Trabalhistas - LST;
 Apresente a composição de itens de serviços que julgar necessário, com o
objetivo de verificar a exequibilidade e a coerência de seus custos com os
praticados no mercado.
5.2.9.2 - Os proponentes intimados para prestar esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Licitações, sob pena
de desclassificação e/ou inabilitação.
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5.2.10 - A Comissão Julgadora poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os
trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade
dos trabalhos.
5.2.11 - A apresentação da proposta implica aceitação tácita de todas as cláusulas e
termos deste edital.
VI – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 - Do Credenciamento
6.1.1 - Na sessão de abertura dos envelopes, ou em outra que se fizer necessária, as
empresas participantes poderão se fazer representar diretamente por um diretor ou um de
seus sócios, ou indiretamente por meio de procuração ou de Carta Credencial específica.
6.1.1.1 - Quando a empresa se fizer representar por seu diretor ou um de seus
sócios, deverá ser apresentado o respectivo Contrato Social ou ata de eleição
da diretoria, no original ou cópia autenticada.
6.1.1.2 - Em se tratando de Procuração ou Carta-Credencial, deverá haver
menção expressa de conferência de poderes amplos, inclusive para receber
intimação e/ou desistir de recursos, e identificação clara do subscritor, com
firma reconhecida ou firmada por 02 (duas) testemunhas devidamente
qualificadas (nome, R.G. e endereço) e deverá ser apresentada no original ou
cópia autenticada.
6.1.1.3 - Os contratos sociais, procurações ou cartas credenciais,
acompanhadas, da cédula de identidade, respectivamente, do diretor ou sócio
da empresa, do procurador ou representante credenciado, serão apresentados
em separado à Comissão Julgadora, que os examinará no inicio da Sessão de
Abertura.
6.1.1.4 - Os documentos de representação acima referidos serão retidos pela
Comissão Julgadora, rubricados pelos presentes e juntados ao processo
administrativo.
6.1.1.5 - Durante os trabalhos da Sessão de Abertura, somente será permitida
a manifestação oral ou escrita de representantes legais ou credenciados das
empresas participantes, que constará em ata, cabendo recursos quanto a seus
efeitos, não sendo permitidas refutações orais.
6.1.1.6 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento
não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e
responder pela empresa a qual está vinculado.
6.1.1.7 - Não será admitido, que mais de uma licitante indique um mesmo
representante.
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6.1.1.8 - Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão,
expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento,
sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n° 123/2006.
6.2 - Da abertura da Proposta
6.2.1 - No local, dia e horário designados no preâmbulo deste edital, será realizada a
sessão pública de abertura do envelope contendo a proposta comercial das licitantes, bem
como o recebimento da declaração dando ciência de que a licitante atende plenamente os
requisitos de habilitação - ANEXO VI.
6.2.1.1 - Iniciada a sessão de abertura das propostas, não caberá a desistência
do licitante, salvo motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
6.2.2 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, a Comissão procederá à
abertura dos envelopes de propostas de preço que serão rubricadas pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes que assim desejarem.
6.2.3 - Verificada a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e especificações do ato convocatório, a Comissão promoverá, conforme o caso, a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
6.3 - Do Julgamento e Classificação das Propostas
6.3.1 - O julgamento e classificação das propostas se darão de acordo com os
critérios de avaliação constantes do instrumento convocatório.
6.3.2 - A Comissão Julgadora decidirá sobre a classificação das propostas comerciais
e as ordenará, em ordem crescente, em função do menor preço global ofertado, abrindo-se
prazo para apresentação de eventuais recursos.
6.3.3 - É facultado à Comissão efetuar as correções de erro de soma e/ou
multiplicação porventura existentes na proposta comercial. No caso de correções,
prevalecerá sempre o valor unitário.
6.3.4 - Para análise das propostas será considerado, como parâmetro, os valores da
Planilha de Orçamento da PMSP.
6.3.5 - Todos os documentos, inclusive o envelope, deverão ser rubricados pelos
presentes.
6.3.6 - Durante o prazo de julgamento, a Comissão poderá promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
6.3.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
deste edital, que apresentarem preço global manifestamente inexequível ou preço global
superior ao limite estabelecido pela PMSP, no valor de R$ 103.557,97 (Cento e Três Mil e
Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos).
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6.3.8 - Caso a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP
e houver proposta apresentada por ME ou EPP em valor igual ou até 10% (dez por cento)
superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 1o, da Lei
Complementar n°. 123/2006.
6.3.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.3.10 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de dois
dias úteis, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º
lugar, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
6.3.11 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas
estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito;
6.3.12 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se
encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.3.13 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o
objeto licitado será adjudicado, desde que cumpridas às condições de habilitação, em favor
da proposta de menor preço.
6.3.14 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de:
6.3.15 - Analisar e julgar, em outra oportunidade, o conteúdo dos envelopes
apresentados;
6.3.16 - Em se tratando de ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.17 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão.
6.3.18 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias
úteis inicialmente concedidos.
6.3.19 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
6.3.20 – A Comissão poderá realizar diligências para esclarecimento do que entender
ser necessário;
6.3.21 – A Comissão deverá exigir, para fins de conferência, os originais de todos os
documentos apresentados por cópias para as devidas autenticações.
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6.3.22 - Não serão consideradas as propostas apresentadas por consórcios ou grupo
de empresas.
6.3.23 - Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão Permanente
de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que originaram a
desclassificação.
6.3.24 - Não serão desclassificadas propostas pela ocorrência de vicio que, a juízo da
Comissão Permanente de Licitação, puder ser sanável sem que se comprometa a igualdade
de tratamento dispensado às empresas licitantes e a lisura do certame.
6.3.25 - Durante o julgamento não serão reformulados os fatores e critérios previstos
neste convite, sob pena de responsabilidade.
6.3.26 - Serão desclassificadas:
6.3.26.1 - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório
ou as apresentadas em desacordo com a legislação vigente.
6.3.26.2 - As propostas com preços superiores aos praticados no mercado ou
manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48, inciso li, e seus
parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 ou de valor zero.
6.3.26.3 - As propostas apresentadas com borrões, rasuras, erros, acréscimos,
entrelinhas, emendas, ressalvas ou omissões, que a critério da Comissão
Julgadora, comprometam o seu conteúdo.
6.3.27 - Será devolvido o envelope de habilitação aos proponentes desclassificados,
desde que não haja recurso ou após a sua denegação.
6.4 - Da abertura do Envelope de Habilitação
6.4.1 - A Comissão Julgadora promoverá a abertura do envelope de habilitação e
apreciará os respectivos documentos dos licitantes cujas propostas tenham sido classificadas
até os três primeiros lugares.
6.4.2 - Deliberação da Comissão acerca da habilitação dos três primeiros
classificados.
6.4.3 - Se for o caso a Comissão promoverá a abertura dos envelopes de habilitação
e, consequentemente, analisará os documentos de tantos licitantes classificados quantos
forem os inabilitados.
6.4.4 - A Comissão dará ciência das circunstâncias de inabilitação das licitantes, na
própria sessão ou por publicação na imprensa oficial do Município.
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6.4.5 - Não ocorrendo desistência expressa de recurso quanto à habilitação ou
inabilitação, a Comissão Julgadora encerrará a sessão, cientificando as participantes do
prazo para sua interposição.
6.4.6 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comissão de Licitação.
6.5 - Da Adjudicação e Homologação
6.5.1 - Após analisar a conformidade das propostas e os documentos de habilitação
exigidos neste certame, a Comissão de Licitação declarará como mais vantajosa para a
Administração a oferta de menor preço global.
6.5.1.1 - Considera-se menor preço global o valor total apurado na proposta,
ou seja, a somatória de todos os itens de serviços constantes da planilha de preços
apresentada de acordo com o ANEXO IIl.
6.5.2 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem sua interposição, o
Presidente da Comissão Julgadora encaminhará o processo administrativo à autoridade
competente para, a seu critério, homologar o procedimento licitatório e adjudicar seu objeto
ao licitante classificado em primeiro lugar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o
julgamento.
6.5.3 - É facultado à Comissão Julgadora, ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório, vedada a criação de exigência não existente no edital.
6.5.4 – A autoridade competente poderá revogar a licitação mediante ato motivado,
abrindo prazo para apresentação de recurso, em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/93.
6.6 - DOS RECURSOS
6.6.1 - Eventuais impugnações ao edital ou recursos interpostos contra atos
praticados pela Administração deverão ser dirigidos a Supervisão de Administração e
Suprimentos/Licitação e Contratos, da Subprefeitura Jabaquara, situada à Av. Engenheiro
Armando de Arruda Pereira nº 2314 – 4º Andar - Jabaquara – São Paulo, das 10:00 às 16:00
horas, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a abertura do certame, visando sua
juntada ao processo de licitação, após o recolhimento em agência bancária, dos
emolumentos devidos.
6.6.2 - Qualquer impugnação aos termos do presente edital deverá ser protocolizada,
no prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.6.3 - Os recursos eventualmente interpostos dos atos praticados pela Administração
serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93,
observados os prazos ali fixados.
6.6.4. - Não serão conhecidos recursos ou impugnações ao edital enviadas pelo
correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação se dentro dos prazos
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previstos em lei as petições originais não tiverem sido protocolizadas, após pagamento da
taxa devida nos termos do Decreto Municipal de Preços Públicos vigente.
6.6.5 - No último dia do prazo recursal, há de se observar o horário de encerramento
do expediente bancário para emissão da guia de recolhimento.
VII - PREÇOS
7.1 - Os preços unitários e o valor do B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas), que
vigorarão na Ordem de Execução de Serviços serão os ofertados pela licitante vencedora na
Planilha de Orçamento.
7.2 - O valor resultante da aplicação desses preços às quantidades de serviços, acrescido do
B.D.I., constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e
perfeita execução dos trabalhos.
7.3 - Os serviços não constantes da Planilha de Orçamento, porém existentes na Tabela de
Custos de SIURB terão seus preços calculados pela aplicação ao custo da Tabela, do
coeficiente resultante da divisão do valor total dos serviços propostos pela contratada, pelo
valor total do Custo Básico orçado pela Prefeitura. Nesses preços estão abrangidas todas as
taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, inclusive despesas com medição, locação, placas indicativas dos
serviços, placas de sinalização, ensaios qualitativos e quantitativos e quaisquer outras
despesas necessárias para a realização do objeto do Convite.
7.4 - Se o custo de um determinado serviço, necessário ao alcance do objeto, não constar na
Planilha de Orçamento, nem na Tabela de Custos da SIURB, será remunerado pelo preço de
mercado.
VIII - CRITÉRIO DE REAJUSTE
8.1 - Não haverá reajuste de preços.
8.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em
face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria.
IX - PRAZOS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
9.1 - As obrigações decorrentes deste convite consubstanciar-se-ão no Termo de Contrato,
conforme minuta anexa.
9.2 - O prazo de execução será de até 60 (sessenta dias) dias corridos, contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço (O.S.)
9.2.1 - O contrato poderá ser alterado, nos casos do Art. 65, da Lei Federal nº
8.666/93.
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9.2.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
9.3 - O prazo para assinatura do contrato, bem como para retirar a Nota de Empenho e a
Ordem de Execução de Serviços, é de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação pelo DOC, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
penalidades previstas no item XI deste Edital, sendo que, nesta oportunidade, deverá a
empresa vencedora:
9.4 - Para a formalização da contratação a adjudicatária deverá apresentar:
9.4.1- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitaca
o.asp
9.4.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se
houver, relativo à sua sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
9.4.3 - Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor;
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/
NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1
9.4.4 - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor;
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
9.4.5 - Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, expedida pela
Secretaria Municipal das Finanças deste Município de São Paulo, ainda que a empresa
tenha
sede
em
outro
Município.
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/certidoes/
9.4.5.1 - Caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários deste Município de São Paulo, deverá apresentar declaração
firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei
do não cadastramento e de que nada deve a Fazenda deste Município,
relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada;
9.4.6
–
Certidão
Negativa
de
Débitos
Trabalhistas.
http://www.tst.jus.br/certidao
9.4.7 - Indicação do responsável técnico pela execução dos serviços objeto da
Ordem de
Execução dos Serviços, e o preposto que a representará no local dos
trabalhos;
9.4.8 - Cronograma físico - financeiro da execução dos serviços;
9.4.9 - Guia de Recolhimento de ART, nos termos da Resolução nº 307/86
CONFEA:
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9.4.10 - Garantia do contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro
Municipal
no valor correspondente 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor
global do contrato a ser firmado.
9.5 - Havendo recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido, é
facultado à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades previstas em Lei e
neste Edital, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para,
querendo, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada.
9.6 - O prazo para retirada da "Ordem para Inicio dos Serviços" será de 05 (cinco) dias úteis
após a retirada da Nota de Empenho.
9.7 – O prazo para execução dos serviços será contado a partir da data fixada na “Ordem de
Início”.
9.8 - A Administração designará técnico para fiscalização dos serviços.
9.9 - Não será admitida a transferência, cessão ou subcontratação, no todo ou em parte, do
objeto deste Edital, em nenhuma hipótese, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de
outras penalidades cabíveis.
X - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 - Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço são os
estabelecidos nos Critérios de Medições que compõem os elementos técnicos dos preços
unitários da Divisão Técnica de Orçamento/SIURB/INFRAESTRUTURA; em especial os
publicados no DOC, referente à "Tabela de Custos Unitários de Infraestrutura - Edificações
- Data Base: Janeiro/2019", mediante requerimento apresentado à Prefeitura pela contratada,
será efetuada, após decurso do respectivo período de execução, a medição do serviço
executado, desde que devidamente instruído com a documentação necessária à sua
verificação.
10.2 - O valor da medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados,
aplicados os custos unitários contratuais, acrescidos do valor correspondente ao B.D.I.
contratual. Este procedimento é válido para os serviços constantes da Planilha de
Orçamento. Para os outros casos, proceder-se-á conforme previsto nos itens 7.3 e 7.4, deste
Convite.
10.3 - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de
adimplemento do objeto do contrato.
10.4 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou
outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no
Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do
Decreto N.º 51.197, publicado no DOC de 22 de janeiro de 2010.
10.5 - Não haverá atualizações ou compensações financeiras.
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10.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicarão na aceitação dos serviços.
10.7 - Em face do disposto no Art. 71, parágrafo 2°, da Lei 8.666/93, com a redação da Lei
9.032/95, serão observadas, por ocasião do pagamento, as disposições do Art. 31, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1.991, com a redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo
INSS e pela PMSP.
10.8 - Quando da solicitação do pagamento, a contratada deverá comprovar a regularidade
fiscal resultante da execução do contrato, mediante a apresentação de cópias das últimas
guias de recolhimento do ISS, acompanhada de declaração em que ateste a correspondência
entre a guia apresentada e o objeto contratual, ou de declaração de que não está sujeita ao
pagamento do Tributo, nos termos da Portaria SF 71/97.
10.9 - Por ocasião da medição final e a critério da fiscalização, quando couber, a Contratada
deverá apresentar 02 (duas) vias das plantas "AS BUILT" em formato AO ou A1, devendo
uma via ser anexada ao processo, bem como o quadro resumo das suas quantidades.
XI – PENALIDADES
11.1 - Além das sanções previstas no Capitulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
normas pertinentes, a adjudicatária estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
11.1.1 - Multa pela recusa da Contratada em assinar o "Termo de Contrato" e/ou
retirar “Nota de Empenho" e/ou “Ordem para Início dos Serviços" dentro do prazo
estabelecido, ou com atraso, sem a devida justificativa aceita pela Prefeitura: 20,0% (vinte
inteiros por cento), sobre o valor do ajuste, nos termos do Art. 81 da Lei 8666/93;
11.1.2 - Incide a mesma multa prevista no subitem anterior a adjudicatária que
estiver impedida de assinar o contrato, pela não apresentação de qualquer um dos
documentos, mencionados nos itens 9.4.1. a 9.4.8;
11.1.3 - Multa por dia de atraso no término da execução dos serviços, conforme
prazos estabelecidos: 0,5% (meio por cento), sobre o valor do ajuste, até o máximo de 10
(dez) dias. A partir desta data será considerado atraso como inexecução parcial;
11.1.4 - Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços: 1,0% (um inteiro por
cento) por dia, sobre o valor do ajuste, até o máximo de 20 (vinte) dias. A partir desta data
será considerada paralisação como inexecução parcial;
11.1.5 - Multa pelo descumprimento de cláusula contratual ou de especificações
técnicas constantes do Memorial Descritivo: 2.0% (dois inteiros por cento), sobre o valor do
ajuste;
11.1.6 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização:
2,0% (dois inteiros por cento), sobre o valor do ajuste;
11.1.7 - Multa por inexecução parcial do ajuste: 20 ,0% (vinte inteiros por cento),
sobre o valor da parcela não executada , ou sobre o valor da parcela executada com atraso
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superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias. A partir desta data será considerado
como inexecução total dos serviços:
11.1.8 - Multa por inexecução total do ajuste: 20,0 % (vinte inteiros por cento), sobre
o total de seu valor.
11.2 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
11.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação da empresa apenada. A critério da Administração e, sendo possível, o valor
devido será descontado da importância que a contratada tenha a receber da PMSP. Não
havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se a
processo judicial de execução fiscal.
XII - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
12.1.1 - O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado, através do Processo
Administrativo de contratação, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicação do contratado.
12.2 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
12.2.1 - O Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços poderá ser requerido pela
Contratada após o decurso do prazo de observação, que será de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data do Termo de Recebimento Provisório.
12.2.2 - O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado pela Comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, após
parecer que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no artigo 69, da Lei nº. 8.666/93, desde que recolhidos os emolumentos devidos.
12.2.3 - A Unidade responsável pelo acompanhamento e fiscalização deve anexar
cópia do Termo de Recebimento Definitivo ao Processo Administrativo de contratação,
antes do seu arquivamento.
12.2.4 - A responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos
serviços executados, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo.
XIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1 - A Contratada deverá fornecer a seus funcionários e deles exigir o uso de todos os
equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela
Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos e outros.
13.2 - A Contratada ficará responsável, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos
serviços executados.
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13.3 - A contratada obriga-se a executar os serviços com mão de obra especializada e
materiais de primeira linha, de forma a atender ás normas técnica.
13.4 - A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e
pelos atos por eles praticados.
13.5 - A Contratada será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas
necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, mão de obra e
demais despesas indiretas.
13.6 - A Contratada deverá afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para a
Prefeitura, qualquer funcionário seu que, por solicitação da Administração, não deva
continuar a participar da execução dos serviços.
13.7 - A Contratada obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização,
em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que
poderão se realizar em outros locais.
13.8 - A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos
serviços que deverão ser realizados, de acordo com o estabelecido nas normas desta Carta Convite, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo I, bem como demais
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e legislação em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes de sua realização.
13.9 - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido
nesta Carta-Convite e os que apresentem defeito de material ou vício de execução.
13.10. - Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para
atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados e das obras e/ou serviços
executados.
13.11 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do Contrato.
13.12 - Deverá manter no local da obra, livro de ordem, vistado pelo Engº da empresa
responsável pela obra.
XIV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1 - Fornecer à Contratada, no ato da Ordem de Início, o nome do servidor que
representará a Contratante durante a execução do objeto.
14.2 - Disponibilizar o local de execução dos trabalhos, nos horários acordados, assim como
todas as informações e orientações necessárias à perfeita execução deste ajuste.
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XV - DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno
conhecimento dos elementos constantes do Convite, bem como de todas as suas condições
gerais e específicas, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos,
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento da "Ordem de Execução de Serviços".
15.2 - A Administração se reserva ao direito de executar através de outras contratadas, no
mesmo local, obras ou serviços distintos dos abrangidos na presente licitação.
15.3 - Os ajustes, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Municipal nº. 13.278/02 à Lei
Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
15.4 - A PMSP poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar a licitação.
15.5 - Com base no parágrafo 3°, do Art. nº 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultada à
Comissão Julgadora, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.6 - A Comissão Julgadora do pleito foi constituída nos termos da(s) Portaria(s)
integrantes do processo administrativo pertinente a esta licitação.
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XVI - ANEXOS INTEGRANTES DO CONVITE

ANEXO I
Memorial Descritivo/Especificação Técnica;
ANEXO II
Modelo de Impresso Proposta Geral;
ANEXO III Planilha de Orçamento de Quantitativos e Custos Unitários da PMSP;
ANEXO III.A Cronograma Físico Financeiro;
ANEXO IV Detalhamento de referência da taxa de BDI;
ANEXO V
Credenciamento;
ANEXO VI Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação;
ANEXO VII Declaração de Inexistência de Débito perante a PMSP;
ANEXO VIII Declaração do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal;
ANEXO IX Declaração de pleno conhecimento do objeto;
ANEXO X
Declaração de fato superveniente impeditivo à Habilitação;
ANEXO XI Modelo de declaração firmada pelo representante legal, de acordo com o
disposto no Decreto nº 48.184/07 – aquisição de produtos de empreendimentos minerários e
sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal, que deverá ser
apresentado para a habilitação por todas as empresas participantes do certame.
ANEXO XII Minuta do Contrato
ANEXO XIII Declaração de ME/EPP
ANEXO XIV Relatório Fotográfico
ANEXO XV Croqui

São Paulo, 13 de Setembro de 2019.

Presidente da Comissão de Licitação
CPL/SUB-JA
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
UNIDADE: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL
LOCAL: ESCADÃO - RUA MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL
MONTEIRO
SUBPREFEITURA: JABAQUARA/SP
CARACTERÍSTICAS DA OBRA:
Revitalização do Escadão e acesso com reparação da escada, reparação do passeio de
concreto, reparação de guia e sarjeta e adequação de corrimão guarda corpo.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
 Instalação de tela para proteção de obras para cercamento de toda área de
intervenção;
 Demolição manual de concreto armado;
 Demolição manual de guias e sarjetas de concreto;
 Remoção do entulho com caçamba metálica.
ESCADARIA
 Execução de escada de concreto armado, com instalação de corrimão de
acordo com NBR9050;
 Adequação de Mureta do lado da escada, com revestimento em chapisco,
emboço, reboco e pintura;
PASSEIOS
 Preparo de caixa e lastro de brita;
 Execução de piso de concreto armado FCK=20MPA;
 Acabamento de concreto desempenado e alisado;
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 Adequação de muros e muretas que se encontram danificados;
 Instalação de corrimãos nas escadas e rampas, conforme NBR9050;
 Deverá ser removido pela empreiteira, todo o entulho proveniente das demolições
e restos da limpeza final da obra;
 Deverão ser executados os retoques onde se fizer necessário, sendo a obra
considerada terminada, somente após a verificação dos serviços executados.
CONSIDERAÇÕES
Deverá ser atendida a relação dos serviços descrito neste Memorial a serem aprovados
na Planilha do Orçamento proposto, considerando-se os elementos da composição de
preços unitários de EDIF – 2 , do caderno de critérios técnicos, assim como as
determinações estabelecidas no Caderno de encargos de EDIF, das normas da
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Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente
das determinações da fiscalização.
Em havendo alguma divergência entre o Memorial Descritivo e o Orçamento
prevalecerá o Orçamento Proposto.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Todos os serviços a serem executados, deverão atender obrigatoriamente às
especificações contidas no caderno de encargos de EDIF, as Normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e às recomendações
fornecidas pelo fabricante.
Todas as alterações e/ou adequações que se fizerem necessárias, deverão ser discutida
com a PMSP, na pessoa do Engº Fiscal do contrato ou outra previamente nomeada.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço deverão obedecer
às determinações contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de
Edificações, os detalhes executivos padronizados, os elementos de composição de
preços unitários da Divisão Técnica de Orçamento de EDIF/SMSO.
PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução será de até 60 (sessenta dias) dias corridos, contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço (O.S.).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

1. A empresa ........................................................................................................, inscrita no
CNPJ
sob
o
nº................................................................,
estabelecida
na
Rua............................................................................................. por seu representante
legal abaixo identificado, pela presente proposta comercial propõe executar o objeto
descrito no processo supracitado, pelo valor total de:
VALOR TOTAL (inclusive
BDI)

R$..................................................................................
(.....................................................................................)

2. A proponente declara que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas
e condições constantes do edital, bem como às disposições das Leis Federais nº
8.666/93, Leis Municipais nos 13.278/88 e 14.145/06, Decreto Municipal nº 44.279/03
que integram o ajuste correspondente.
3. Prazo de validade da proposta: 60 dias a contar da sessão de abertura da licitação.

São Paulo,......... de ........................ de 2019.

Carimbo do CNPJ

Assinatura do representante legal da
empresa
Nome:
RG:
CPF/MF:
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ANEXO III
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS DA
PMSP

SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DO JABAQUARA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO
O BJETO :
LO CAL:

REVITALIZAÇÃO DE AREA PÚBLICA MUNICIPAL
ESCADÃO - RUA MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

EDIF

PREÇO OFERTADO

Tab 62 - JAN/2019
SERVIÇO

DESCRIÇÃO

UN

Q UANT.

R$ UNIT

V ALO R R$

M3

5,00

80,64

M3
M
M

5,00
11,00
11,00

304,88
6,10
9,15

M3
M2
M3
M2
KG
KG
KG
M3
M3
M2
M3
M3
KG
M
M
M
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M
M2
M
M

11,00
20,00
1,00
34,40
2.121,60
442,00
273,68
17,68
9,60
15,20
1,78
3,04
108,00
36,00
36,00
60,00
115,90
115,90
115,90
5,00
115,90
26,40
36,00
115,90
20,00
24,00

45,73
3,81
118,75
60,29
7,58
8,52
7,07
366,35
22,87
89,29
1.152,63
45,73
8,45
113,38
52,77
8,95
5,62
29,30
21,05
119,97
17,38
40,82
10,40
4,42
57,91
293,97

M3
M2
M2

9,15
91,47
27,92

366,35
40,64
17,38

1.524,40
67,10
100,65
6 1. 5 0 8 , 9 1
503,03
76,20
118,75
2.073,98
16.081,73
3.765,84
1.934,92
6.477,07
219,55
1.357,21
2.051,68
139,02
912,60
4.081,68
1.899,72
537,00
651,36
3.395,87
2.439,70
599,85
2.014,34
1.077,65
374,40
512,28
1.158,20
7.055,28
14 . 0 7 0 , 9 9
3.352,10
3.717,34
485,25

M3

15,00

434,42

6.516,30

UN
M2
UN
UN

30,00
30,00
30,00
30,00

74,82
17,20
39,23
31,60

R$ UNIT

V ALO R R$

ES CADÃO
01- 01- 07
17- 50- 21
17- 50- 45
17- 50- 48
02- 02- 01
02- 02- 10
02- 02- 15
02- 03- 04
02- 04- 04
02- 04- 07
02- 04- 09
02- 05- 06
02- 06- 10
04- 01- 38
04- 01- 98
04- 50- 04
08- 80- 50
10- 11- 87
10- 11- 97
10- 90- 01
11- 03- 01
11- 03- 10
11- 03- 13
13- 02- 47
15- 01- 15
15- 03- 10
15- 03- 14
15- 50- 03
17- 05- 24
17- 05- 25
02- 05- 06
13- 02- 02
15- 01- 15

17- 02- 47

DEMO LIÇÕ ES
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL
E DESCARGA EM BOTA- FORA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO
ES CADARIAS
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
LASTRO DE BRITA
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL
ARMADURA EM AÇO CA- 50
ARMADURA EM AÇO CA- 60
ARMADURA EM AÇO CA- 60 - TELA
CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA
HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM
HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA
ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO
DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO
P AS S EIO S
CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO
DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO
CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO
P AIS AG IS MO

18- 01- 03
18- 03- 05
18- 03- 67
18- 03- 73

PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES
GRAMA ESMERALDA
AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)
CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)

1. 9 2 7 , 6 0
403,20

4.885,50

S UB- TO TAL EM R$ (TABELA EDIF- S S O ):
TAX A FINAL
TO TAL G ERAL:

2.244,60
516,00
1.176,90
948,00
82.476,88

25,56%

2 1. 0 8 1, 0 9
10 3 . 5 5 7 , 9 7
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ANEXO III.A
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
Prazo para execução da obra: 60 (sessenta) dias corridos.
Valor Total Previsto: R$ 103.557,97 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete
Reais e Noventa e Sete Centavos).

S E C R E T A R IA M UN IC IP A L D A S S UB P R E F E IT UR A S
S UB P R E F E IT UR A J A B A Q UA R A
C O O R D E N A D O R IA D E P R O J E T O S E O B R A S

C R O N O G R A M A F Í S IC O - F IN A N C E IR O
OB JET O: M anut enção e C o nser vação d e Escad ão
LOC A L:

Rua Manuel Alves x Rua Manuel Monteiro
M ÊS 1

1

SER V IÇOS PR ELIM IN A R ES

2

D EM OLIÇÃ O D E D EGR A U S/ C A LÇA D A S/ GU IA S/ SA R JET A S

3

EX EC U ÇÃ O D E D EGR A U S/ PISOS/ C A LÇA D A S

4

SER V IÇOS C OM PLEM EN T A R ES

T OT A L M EN SA L
T O T A L A C UM ULA D O

M ÊS 3

T OT A L
M ED ID O
10.000,00

10 .0 0 0 ,0 0

20.000,00

2 0 .0 0 0 ,0 0
2 5 .0 0 0 ,0 0

3 5 .0 0 0 ,0 0

5 5 .0 0 0 ,0 0

13 .5 5 7 ,9 7
4 8 .5 5 7 ,9 7

6 0 .0 0 0 ,0 0
13.557,97

R $ 5 5 .0 0 0 ,0 0 R $ 10 3 .5 5 7 ,9 7 R $ 10 3 .5 5 7 ,9 7
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI
(SOMENTE SERÁ APRESENTADO SE SOLICITADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO)
CONVITE Nº 10/SUB-JA/2019- Processo (SEI) nº 6042.2018/0000987-4
A empresa....................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº
......................................, com sede na ........................................, por seu representante legal abaixo
identificado, vem pelo presente apresentar o detalhamento do percentual da taxa de BDI, de acordo
com o solicitado pela Comissão Permanente de Licitação:
BDI - COM DESON
EDIFICAÇÕES

Escritório Central
Lucro Bruto
IMPOSTOS:
INSS
Cofins
PIS
ISS
BDI - EDIFICAÇÕES

São Paulo, _____/_____/2019.
____________________________________________________________
representante legal – nome completo, nº RG e CPF/MF, cargo/função e assinatura
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ANEXO V
CREDENCIAMENTO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob nº
__________________________, com sede na _________________________________,
bairro ___________________________, telefone ________________________________,
neste
ato
representada
pelo
(a)
Sr.(a)
_____________________________________________________, CREDENCIA o (a)
Sr.(a) ___________________________________________________________, portador
(a)
do
RG
nº
__________________________
e
CPF/MF
nº
_______________________________,
brasileiro,
______________(cargo)_______________,
residente
e
domiciliado
na
______________________________________,
______________(profissão)_____________, para representá-la no certame licitatório em
epígrafe, realizado pela SUBPREFEITURA JABAQUARA da Prefeitura de São Paulo,
podendo para tanto interpor e desistir de recursos, tomar ciência e receber notificações,
assinar/firmar ou declinar de assinar atos e documentos.
São Paulo, _______ de ____________________ de 2019.

Assinatura do Representante legal da empresa
Razão Social: ....................................................................................
CNPJ/MF: .........................................................................................
Nome: ..............................................................................................
Cargo: ...............................................................................................
Telefone: ...............................................

29

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N°6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314 - Jabaquara
A empresa ______________________________________________________________,
inscrita no CNPJ sob nº _______________________________, neste ato representada por
seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA sob as penas da lei e
para fins do disposto no Art. 1º, inc. I, da Lei Municipal nº 14.145/06, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

São Paulo, _______ de ____________________ de 2019.
Assinatura do Representante legal da empresa
Razão Social: .........................................................................
CNPJ/MF: ..............................................................................
Nome: ...................................................................................
Cargo: ....................................................................................
Telefone: ....................................

APRESENTAÇÃO FORA DOS ENVELOPES
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO À PMSP
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA LICITANTES COM SEDE EM OUTRO MUNICÍPIO)

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

A empresa _______________________________________________________, inscrita no
CNPJ/MF

sob

o

nº

____________________________,

com

sede

na

______________________________________________, por seu representante legal abaixo
identificado, DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que não é cadastrada e
que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo.

São Paulo, _______ de ________________ de 2019.

Assinatura do Representante legal da empresa
Razão Social: .....................................................................
CNPJ: .................................................................................
Nome: ................................................................................
Cargo: ................................................................................
Telefone: ....................................
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N°6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

Modelo constante do Decreto nº 4.358 de 05/09/02

A

empresa

______________________________________________________________

inscrita no CNPJ sob nº ________________________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). _______________________________, portador (a) da
Carteira

de

Identidade

RG

nº

__________________

e

do

CPF/MF

sob

nº

__________________________ DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: se emprega menor, a partir de quatorze anos, é na condição de aprendiz.

São Paulo, _______ de ______________ de 2019.

____________________________________________
Representante Legal/Procurador
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

DECLARAMOS, exclusivamente para o fim de participação em epígrafe, que o(a)
Sr.(a)_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG no
__________________, representante da empresa____________________________C.N.P.J.
no _________________, tem pleno conhecimento do serviço a ser contratado, objeto da
Licitação em epígrafe, tendo pleno conhecimento de todas as informações e elementos
necessários a prestação dos serviços, não podendo ser alegado qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do
contrato a ser firmado com a Subprefeitura Jabaquara.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original.
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
À
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA JABAQUARA
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, nesta Capital.
Prezados Senhores:
A empresa ____________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _____________________, por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA sob as
penas da Lei, o quanto segue:
1)

Que não existem fatos impeditivos a nossa habilitação no CONVITE Nº 10/SUB-JA/2019;

2) Que não se encontra, a qualquer título, suspensa no seu direito de participar de licitações ou de contratar
com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação;
3) Que não se encontra, a qualquer título, sujeita à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação;
4) Que não se encontra, nos termos da legislação em vigor sujeito a qualquer fato ou circunstância que possa
impedir sua regular habilitação ou sua eventual contratação;
5) Que se compromete a informar, a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação
do presente procedimento licitatório ou da execução do contrato.

São Paulo, _______ de _______________________ de 2019.

Assinatura do Representante legal da empresa
Razão Social: ....................................................................................
CNPJ/MF: ..........................................................................................
Nome: ...............................................................................................
Cargo: ...............................................................................................
Telefone: ....................................
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO INTEGRANTE DO DECRETO Nº 48.184/07, QUE ESTABELECE
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL PARA A AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS E SUA UTILIZAÇÃO EM
OBRAS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
Anexo Único integrante do Decreto

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N°6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 48.184/07, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos minerários e
sua

utilização

em

obras

e

serviços

pela

Administração

Pública

Municipal,

eu,

__________________________________, RG _____________________, legalmente nomeado
representante da empresa _________________________________________________, CNPJ nº
_____________________, e vencedor do procedimento licitatório nº ______________________, na
modalidade

de

___________________________,

nº

_________________,

processo

nº

_________________, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execução da(s)
obra(s) e serviço(s) objeto da referida licitação, somente serão fornecidos e/ou utilizados produtos de
empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º
do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de
ordem criminal estabelecidas em lei.
São Paulo, _______ de _________________ de 2019.

Assinatura do Representante legal da empresa
Razão Social: ....................................................................................
CNPJ/MF: ..........................................................................................
Nome: ................................................................................................
Cargo: ...............................................................................................
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ANEXO XII – MINUTA TERMO DE CONTRATO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N° 6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

TERMO DE CONTRATO Nº ______/SUB-JA/ 2019
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA JABAQUARA
CONTRATADA:
DOTAÇÃO:
NOTA DE EMPENHO:
PRAZO: 60 dias corridos contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (O.S.).

Aos ............. dias do mês de ................. do ano dois mil e dezenove, a Subprefeitura
Jabaquara, neste ato representada pelo Sr. Chefe de Gabinete ........... AUTORIZA,
conforme despacho proferido sob nº SEI ..... do processo em epígrafe, a empresa
....................................................,
CNPJ
nº .............................
com
sede
na
............................................................., nº ......, Telefone : ................., neste ato por seu
representante legal, conforme documento comprobatório, a prestar os serviços que integram
o OBJETO abaixo discriminado de acordo com as cláusulas que seguem :
I – DO OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO
- RUA MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO.
II - DO REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR E DOTAÇÃO.
2.1 - Os serviços serão executados no regime de empreitada por preços unitários.
2.2- O valor do ajuste importa em R$ ........................................ .........................................
(______________________________________________________________________)
2.3 - Para cobertura das despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários
empenhados, onerando a dotação nº 55.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00, através da
Nota de Empenho nº .............. no valor de R$ ......................(_____________________)
III – DOS PREÇOS
3.1 – Os preços unitários contratuais para execução do serviço objeto da presente, são os
ofertados pela contratada na Planilha de Composição de Custos Unitários – Anexo III, do
edital de licitação, parte integrante desta.
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3.2 - Nesses preços estão incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas, benefícios
(B.D.I.), assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST), e constituirá, a qualquer
título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços
objeto deste.
3.3 - Os serviços não constantes da Planilha de Composição de Custos Unitários – Anexo III
do edital, e eventualmente necessários à conclusão do objeto contratual, existentes na Tabela
de Custos Unitários de SIURB/EDIF, na data base de Janeiro de 2019, terão seus preços
calculados pela aplicação ao custo da Tabela, do coeficiente resultante da divisão do valor
total dos serviços proposto pela contratada, pelo valor total do Custo Básico orçado pela
Prefeitura. Nesses preços estão abrangidas todas as taxas, bonificações, despesas diretas e
indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com
medição, locação, placas indicativas das obras, placas de sinalização, ensaios qualitativos e
quantitativos e quaisquer outras despesas necessárias para a realização do objeto contratado.
3.4 – Se o custo de um determinado serviço, necessário ao alcance do objeto, não constar da
Planilha de Composição de Custos Unitários – Anexo III, nem da Tabela de Custos de
SIURB, será remunerado pelo preço de mercado, e submetido previamente à aprovação do
Sr. Chefe de Gabinete da Subprefeitura Jabaquara.
3.5 – Não haverá reajuste de preços.
3.6 – Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em
face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria.
IV - PRAZOS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
4.1 - O prazo total da contratação é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
fixada na Ordem de Início dos serviços, podendo ser prorrogado, se for o caso nos termos do
Art. 57, da Lei Federal 8666/93, no que for pertinente.
4.1.1- A contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e mesmas
condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
4.2 – A data para início dos serviços será de: 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
data fixada na Ordem de Início.
4.3 - A Contratada não poderá transferir, cessar ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste Termo de Contrato, em nenhuma hipótese, sob pena de rescisão contratual, sem
prejuízo de outras penalidades cabíveis.
V - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - Mediante requerimento apresentado à Prefeitura pela contratada, será efetuada, após
decurso do respectivo período de execução, a medição do serviço executado, desde que
devidamente instruído com a documentação necessária à sua verificação.
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5.2 - O valor da medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados,
aplicados os custos unitários contratuais, acrescidos do valor correspondente ao B.D.I.
contratual. Este procedimento é válido para os serviços constantes da Planilha de
Orçamento. Para os outros casos, proceder-se-á conforme previsto nos itens 3.3 e 3.4. deste
Convite.
5.3 - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de
adimplemento do objeto do contrato.
5.4 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A
outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente
Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças
Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C.
dia 22 de Janeiro de 2010.

ou
no
e
do

5.5 - Não haverá atualizações ou compensações financeiras.
5.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicarão na aceitação dos serviços.
5.7 - Em face do disposto no Art. 71, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, com a redação da Lei
9.032/95, serão observadas, por ocasião do pagamento, as disposições do Art. 31, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1.991, com a redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo
INSS e pela PMSP.
5.8 - Quando da solicitação do pagamento, a contratada deverá comprovar a regularidade
fiscal resultante da execução do contrato, mediante a apresentação de cópias das últimas
guias de recolhimento do ISS, acompanhada de declaração em que ateste a correspondência
entre a guia apresentada e o objeto contratual, ou de declaração de que não está sujeita ao
pagamento do Tributo, nos termos da Portaria SF 71/97.
5.9 – Por ocasião da medição final e a critério da fiscalização, quando couber, a Contratada
deverá apresentar 02 (duas) vias das plantas do “AS BUILT” em formato A0 ou A1,
devendo uma via ser anexada ao processo, bem como o quadro resumo das suas
quantidades.
VI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - Será exigida garantia do contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro
Municipal, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato a ser
firmado.
6.1.1- O valor supra será acrescido, se for o caso, do valor decorrente do disposto no
§ 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, na redação que lhe deu a Lei nº 9.648/98.
6.1.2.- A garantia contratual será devolvida após o Termo de Recebimento
Definitivo, mediante requerimento da contratada.
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6.2 - A Contratada deverá fornecer a seus funcionários e deles exigir o uso de todos os
equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela
Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos e outros.
6.3 - A Contratada ficará responsável, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade das
obras executadas e materiais utilizados.
6.4 - A contratada obriga-se a executar os serviços com mão - de - obra especializada e
materiais de primeira linha, de forma a atender às normas técnicas.
6.5 - A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos
atos por eles praticados.
6.6 - A Contratada será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas
necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, mão de obra e
demais despesas indiretas.
6.7 - A Contratada deverá afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para a
Prefeitura, qualquer funcionário seu que, por solicitação da Administração, não deva
continuar a participar da execução dos serviços.
6.8 - A Contratada obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização,
em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que
poderão se realizar em outros locais.
6.9 - A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução das
obras e/ou serviços que deverão ser realizados, de acordo com o estabelecido nas normas da
Carta – Convite, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo III, bem como
demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e legislação em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes de sua realização.
6.10 - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido
nesta Carta-Convite e os que apresentem defeito de material ou vício de execução.
6.11 - Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para
atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados e das obras e/ou serviços
executados.
6.12 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à PREFEITURA
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do Contrato.
VII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1– Fornecer à Contratada, no ato da Ordem de Início, o nome do servidor que representará
a Contratante durante a execução do objeto.
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7.2– Disponibilizar o local de execução dos trabalhos, nos horários acordados, assim como
todas as informações e orientações necessárias à perfeita execução deste ajuste.
VIII – PENALIDADES
8.1 - Além das sanções previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
normas pertinentes, a adjudicatária estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
8.1.1 - Multa pela recusa da Contratada em assinar o “Termo de Contrato” e/ou
retirar “Nota de Empenho” e/ou “Ordem para Início dos Serviços” dentro do prazo
estabelecido, ou com atraso, sem a devida justificativa aceita pela Prefeitura: 20,0% (vinte
inteiros por cento), sobre o valor do ajuste, nos termos do Art. 81 da Lei 8666/93;
8.1.2 - Incide a mesma multa prevista no subitem anterior a adjudicatária que
estiver impedida de assinar a “Ordem de Execução dos Serviços”, pela não apresentação de
qualquer um dos documentos, mencionados nos itens 10.2.1. a 10.2.8;
8.1.3 - Multa por dia de atraso no término da execução dos serviços, conforme
prazos estabelecidos: 0,5% (meio por cento), sobre o valor do ajuste, até o máximo de 10
(dez) dias. A partir desta data será considerado atraso como inexecução parcial;
8.1.4 - Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços: 1,0% (um inteiro por
cento) por dia, sobre o valor do ajuste, até o máximo de 20 (vinte) dias. A partir desta data
será considerada paralisação como inexecução parcial;
8.1.5 - Multa pelo descumprimento de cláusula contratual ou de especificações
técnicas constantes do Memorial Descritivo: 2.0% (dois inteiros por cento), sobre o valor do
ajuste;
8.1.6 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização:
2,0% (dois inteiros por cento), sobre o valor do ajuste.
8.1.7 - Multa por inexecução parcial do ajuste: 20,0% (vinte inteiros por cento),
sobre o valor da parcela não executada, ou sobre o valor da parcela executada com atraso
superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias. A partir desta data será considerado
como inexecução total dos serviços.
8.1.8 - Multa por inexecução total do ajuste: 20,0 % (vinte inteiros por cento),
sobre o seu valor.
8.2 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
8.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
da empresa apenada. A critério da Administração e, sendo possível, o valor devido será
descontado da importância que a contratada tenha a receber da PMSP. Não havendo
pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a processo
judicial de execução fiscal.
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IX - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 - Os serviços objeto desta contratação serão recebidos pela SUBPREFEITURA
JABAQUARA, consoante o disposto no artigo 73, da Lei Federal nº 8.666/93, suas
alterações e demais normas pertinentes.
9.2 - A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo servidor ................. RF
..................... e como suplente o servidor .............................., RF. ......................
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nela constantes, bem como de todas as suas condições gerais e
peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como fato
impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.
10.2 - Para assinatura deste Termo de Contrato, a empresa apresentou os seguintes
documentos:
10.2.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
10.2.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver
relativo à sua sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.
10.2.3 - Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social –
CND (Lei nº 11.184/92), com prazo de validade em vigor;
10.2.4 - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor;
10.2.5 - Certidão Negativa de débitos tributários mobiliários e imobiliários,
relativas ao Município de São Paulo ou (caso não cadastrada como contribuinte
neste Município de São Paulo) Declaração firmada por seu representante legal
ou procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento como contribuinte
neste Município e de que nada deve à Fazenda Municipal de São Paulo,
relativamente aos tributos mobiliários.
10.2.6 - Indicação do responsável técnico pela execução dos serviços objeto da
Ordem de Execução dos Serviços, e o preposto que a representará no local dos
trabalhos;
10.2.7 - Cronograma físico - financeiro da execução dos serviços;
10.2.8 - Guia de recolhimento da ART, nos termos da resolução nº
307/86/CONFEA;
10.3 - Fica fazendo parte integrante do presente, a proposta de nº SEI ......, a Planilha de
Composição de Custos Unitários de nº SEI ......, o Edital da Licitação e seus anexos que a
precedeu, bem como a Tabela de Custos Unitários de EDIF e o Caderno de Critérios
Técnicos do Departamento de Edificações – EDIF/SSO.
10.4 - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, suas
alterações e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos
omissos.
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10.4.1 - Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93, ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma
legal.
10.5 - A Prefeitura do Município de São Paulo se reserva o direito de executar através de
outras contratadas, no mesmo local, obras ou serviços distintos dos abrangidos na presente
Ordem de Execução dos Serviços.
10.6 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
10.7 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das
cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
10.8 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir
eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias digitais e
impressas de igual teor.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS
MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA FORA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO)
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N° 10/SUB-JA/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI) N°6042.2018/0000987-4
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA
MANUEL ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO

A Empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob nº
________________, por intermédio de seu representante legal infra-assinado,
Sr(a).________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ________________ e do CPF nº _______________________ , DECLARA,
sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
Por oportuno, a outorgante manifesta:
( ) Interesse em utilizar os benefícios garantidos na Lei Complementar 123/06.
( ) Dispensa a utilização dos benefícios garantidos na Lei Complementar 123/06.

São Paulo,

de

de 2019.

___________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Licitante)
(Nome Completo, RG, CPF e Cargo)

___________________________________
(Assinatura do Contador da Licitante)
(Nome Completo, RG, CPF e CRC)
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ANEXO XIV
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA MANUEL
ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
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OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA MANUEL
ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
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OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA MANUEL
ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
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OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA MANUEL
ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
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OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL - LOCAL: ESCADÃO - RUA MANUEL
ALVES MESQUITA X RUA MANUEL MONTEIRO
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ANEXO XV
CROQUI

49

