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Prezado Senhor

o presente ofícro tem por «namade a dnsponlbilização

das cópras solicrtada ao proceso admrmsxranvo nº 5159/2019.

Aproveitamos () ensejo para reiterar nossos protestos

de elevada estima e distinta cons<deração

EnE'Manáugg ,. E Silva

Resp plEKdê êEDHAB/

Ilmo Sr
HAMILTON TENÓRIO DA SILVA

Rua Vlga'no Albernaz nª 637
Vila Gumercmdc * São Paulo

CEP 04134021

Rua Enuavno Prado, zm 'Balrrc São Jusé » sao Cmano do sm 75? , CEP uem—zon



PREFEITURA MUNIClPALDE são CAETANO na SUL
3 e

Secretaria Mummnal de obras e Habitação

EDITAL

CONVITE Nº ulzms
(me ramento: NIH/mls
Hor 5:00ttores

processoAdministrativonª lanª/zum
Ylpc MenorPraca Global
Forma Execução indireta
negnne: Empreitada por preço global

A pkerzlrulu MUNICIPAL DE SÃO CAETANO no SUL, arraves da Comtssão Julgadora permanenre oe
llcllaçoeã comp , |, pela presente edHal, convida v. . a apresentarem proposta a Iltllªção sob ;mudalídade be eenutte, tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço global, regida
pela lei Federal n º asso/93 e mas alrerações posteriores, Lei Municipal n v. 399/95 regulamentada
pelo Decretº Mpnieipal n º 7 asa/95, Lei Federal 123/05 com redação alterada pela lei
complementar 147/2014 esuzlsxlleraçõea posteriores, conjugadas corn as disposlções eontlnas neste
emial do cbnwte

A proposta será recebida na Secretxlla de obras e Habitação , SEOHAB, situada a Rua Eduardo prado,
201 Bairro São Jose, neste Munic |O, pontualmenre & 15: haras ao dia 11 de oezembm de zona,
quandu em sessão pública se dará a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes
desta “citação e esta sera: tanouzida pela Comissão permanente Julgadora de mutações — COJUPVI,
constituída pela portaria nº 34 519 Lie 25 de lunno de 2015.

1- Do Ohiem

1,1) o amem desta licitação consiste na comunmçíxo DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃOnz
momo pz CONSÍRUÇÃO DE UMA ESCOLA NOVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E

“ADEQUAÇÃO DA AREA DE puvakouun ( PASSEIOS, LOCAUZADA NA PRAÇA LUIZ
OLINTO TORTORELLO, NO QUADRIIAYERD ENTRE A Av, GOIAS z AS RUAS MANOEL
COELHO, RIO GRANDE no SUI. e mim DA cosu PATRÃU, NESI'z Municipio, ent
(enfermidade com este Edital e seus anexos,

2» Do Prºcedimento

1.1) DAS ucluwrzs» neverao as empresas i.eitantes entregar aolal presiuentolal oa Cumlssâu
permanente Julgadora dz Llcllªcõês , COJUP , I, no endereço sim a Rua Eduardo praop, zm
, parrro São lpse , São caetano do Sul , sp, lmprelerlvelments ate a nora'no e Úam
mareaaae, srmullznuaments, apis enaeiepae laeraaos, um deles com a designação
“Envelope nv 1 » Documentos", desunadp aos daeprnentps para habilitação dos lieiranles e
outro com a indicaçãº "Envelºpe nº 2 , proposta Comercial”, e qual conterá a proposta ae

»
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1.2)
mzeres,

2.1.1)

1.1.1.1)

2.1.1.1)

1.1.1.3)

2.2.1.3.11

1.1.1.4)

1.1.1.5)

1.1.1.6)

2.2.1.7)

U 3%
PREFFATURAMuNlclPAL DE sÃo CAETANO Dq sm ,Semlaia Mu pal de alma e Habitaçãº

preços Quanta ao conteúdo dos envelopes, lnstruçães e observações, estlareeernos:

”Envelºpe nº. 1 _ Documentos“:A parte lmnlal deste envelope deverá constar as

ENVELOPEm 1 - DOCUMENTOS

convlte nª 17/1911

Proc. Aum sxmlivn nº uns/1011
Data de encerramento: 11/11/2015

» Hurár nda encerramento 15

[) Envelope nº 1 , Documentos tlevera' center as segumles documentos
Cápla autenucada da ate censtltuwo, estatuto SOC/Sl, contrato metal ou sua censelidacae e
pesteriares altemcões contratual , devmamente reglstradas na Junta Cameratal,
Prova de lnscncãe ea empresa ne Cadastrº Nacional de Pessoa Jurltllc: do Mlnlsléno da
Fazenda (CNPJ/MF),

ludlczção expressa da responsavel (écmm, engenhelm clvll uu arqultelu, vinculado a

empresa, que responderá peles servlws, ableto desu llcltacau,

A comprovação de vínculo profissmnal da respnnsável (éculcu da empresa pode se tlar
menlante tontrale social, registlc na carteira pmnsslonal, llcha de empregadª eu centrate
ne tratzalno ou a contratacãe ee prensslenal autõnnrne, que preencna os r&qulslms e se
respunsablllzc (ecnlcamente pela execução das serwgos, Delete desta notação,
Cemdão ue Reglslm Pronssíanai no Cºnselhº Reglonal ee Engenharla e Agrenernla (CREA)
ou no conselna de Amultemra e Urbanlsmo (CAU), do responsavel teenlm unmcade pela
empresa,

Certidão de Keglsnu de PESSDB Áurl'dlca, emludo pelo Conselho Reglnnal de Engenhalla &

Aglonumla (cmp nu na Conselho de Arquitetura e Urbamsmo lcnul. Em nome da
empresa Ilcltaníe,

Plova de regularmaee para com a Fazenda Federal, compreendendn certmae expedlda
eonluntamente pela Secretarla ua Receita Federal , ma e pela Pruwradurla Geral da
Fazenda Namenal , PGFN, referente a todos o; tributo; federals e à mma Ativa da União
por elas aamlnlstrades, abrangendº lncluswe as conlrlbmçõesSotlals previstas nas alíneas
'a' a 'e' do parágrafoum» no art, nua Lei/108.112,65 24 eclulne de 1951,

w , Cemhrado de Regularidade da FGTS, em plena valleeee, emitlda atraves do sistema
lnformatlzzdu da Calxa (Cºnama Federzl sera' acena suas 3 verlflcaçãn de sua
autenmldzde no site eletrenlco da cana seanernica Federal,

r/'/ V.,/tz



2.2.1.9)

m)

11)

12)

11.1)

214.111)

2.2 1 12.3)

:. 1.125]

PREFEITURA mmclm DE são CAEÍAMO no suL X?) [1

summon» Municipal de Ohms eHihilição

Prova de Regularidade mm o cADlN Munlclpal de sao caetano oo sul, disponível no site
“cadlnsaucaetanodusulspgovb ara eomorovacão da regularidade perante o CADIN

Municipal oe São Caetano do sul a “(lume deve acessar e atua ”CDNSULÍE lechms No
CADlN” disponivel na pagina da internet acima lndlcada, e preenener os camDns SollmadOSr
imprimindo o resultado que apareeer na tela A eonrprovaçao de regularidade será
demonstrada pela impressão da nela que conste a iuinrmaçãa: “cNPl não 'ns '

CADIN".

Prova de inexistência de débitos inaoinr ' os perante a lostrça do Trapalno, mediante a

apresentação da CN DT , Csvtldão Negativa de Débito Trabalhista ou da Certidão Positiva de
Débitos Trabalhista cam eleito de Negativa;

Declaraçãº expresxa da empresa lrtnante, sob as penas da Lei, de que atende ao disposto
no Anº 79, maiº XXAIH da Constituição Federal com as alterações do Artigo 1ª da Emenda
Constitucional nª 20/1998 e Deereto Fedeval 4 355/2002 nos termos do modelo no Anexa
v deste eoital;

Declaração expressa de Que o proponente nao eslá cumprindo pena de inidoneroade com
qualquer ente da administração pum-ea, bem como que nae tem nenhum rato impeditivo
para eontratar com esta ailmlnrstraçãu pública,

Quanto às microempresase empresas de pequeno porte

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo
IV

&mdãc expedida pela Junta Comercial, que ateste o enquadramento às condições lixada»
pela Ler Complementar nº 123/06 com redação alterada pela lar complementar
147/2014 e 155/2016, demonstrandº Enquadramento nesse status jurídico, (enlorme
prescreve o art. aº da instrução Normativa nº 101/07 do Departamento Nacional de
RegistrodoComérclszNKC:
Todas os documentos neeessa'rros a habilitação oeverão estar deum) do prazo de Vtgéncla
ou validade Para os casos das empresas enquadradas como EPP ou ME, aplica-nese o
disposto nas Leis Complementares 123/znoe,147/zo14 e 155/2015

Alieitante devidamente enquadrada como microempresa e empresa de pequena pune em
conformidade com as Leis Federal 123/06 e alterações posteriores, na que couber, devera
apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal e trabelnrsta, ainoa que existam
pendentias

Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e Haha/mst; da microempresa e
da empresa de pequeno pone, nos termos da lei Complementar 123/2005 e alterações
posteriores, será concedido o praxe de os [cinco) dias uteis, (um termo inicial
corresponderá ao momentº em que a licitante foi declarada veneedora, para apresentação
da oevoa eompreueeSo da regularidade lrseal e trabalhista



2.2.1.1“)

1.2.1.11J]

211.13)

1.2.1.1“)

2.2.1.1“)

111.133)

1.1.1.1“)

114.135)

1.1.1.1“)

z.z,1.13.7)

14.144)

ª! _ ,
FREE _ RA MUNICIPALDE sÃo CAHAND no SUL
ªrrenda Mut-Baumde Obras e Me nlçin

o preza de os (cmd) mas útews para compmvaçãc da reguhndade fiscal e trabalhista da
mvzrvemvresa e da empvesa de pequeno pune poderá a :mérm do SL Preswdente da
com: |, memante requenmenm da homme, ser pronogadd ddr igual períodd, conmrme
zumuza 0 An 43, 519 da Lei Commemenm FederaW nº 123/2005.

A não rcgulanzaçãu da documemacâd dele przm nomeando no nem 1 2 112.5 &

eventuanenm ao drazd da nem 1 2 1 12 s, lmuhcam decadêncla du [Neno à cdmmacãd,
sem prejuízo de animação das sanções premsws na Lew Federal 3556/93
A "mame deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de anwdadcs
penmemh e comum/eis com o objeto desta Mutação, através dos seg-“mes Documentos.

indmaçãd expressa dd Responsável recmcd, hthtadu uma à entidade profxssmnal
competente;

Certidão de Regwstra meissmudw .um a enuddde praívs
técnico mdmado pela empresa,

new compeleme dd responsávsí

Cemdãu de Regwstm de Pessoa Jun'dma emmdo peb enudade pronssaonaw, em nome da
empmd nmaum;

Cºmprovação da dual caçãº operaciºnal, Atestado[s) ou Certidãwões) de Capamdads
Opcracmnah fornecldulsl pur pecsoals) |urímcalsl de dlrewm mímica Du privado,
necessariamente em name da umante, no(s) Wallis) se indiquem) no mímma a execução
de Sen/ngm ncmnervles e mmpauvews em caracterísucas e quamdades com D amem desta
llcwlaçãn, senda canswderados serwço: de me: relevãnuz lécmca as dlscnmmãdms ;
segmr
;)mjm Executivo de Arquitetura;

hwrdiecd Execuuva de :sxruuuas e Fundações;

() Projetº Executivo de Instªlªções.

Comwwªcãv da capacidade [emma-prom 'onªl, através da apresenlaçeu da CAF

[Cerudãm de Mem» Técnico), dd Responsa/ew Técmm mdnada peb empresa Mutante,
[nmpmvanda & apt-dão para desempenha de unwdades cdmnauveus, em caratlen'etuías
com o objeto da pn» eme Mutação,

A comprovaçãode .mequ pmhssmnm da yespunsávew (emm da emma “mente ddde se
dar madame mmm sem, regmm na :aneva pmhssmnal, (' ha de empregado ou
centram de. «emma, Sendu pdsswel a contratação de pmhssuonal autônoma que preencha
os leqmsums e se responsabilvc (ccmcamente peWE execuçãodas sen/Aços,

Declaração de Vi u Técnica da Proponente, sendo em lacullaz a, devendo ser sssmada
pelo represamenm da empresa a pen: (Amman .o lecmtu da SEDHAB nd ocasrãu da wma,
uedarandv (er wsvºzdd as Instalªções e mas:; amem desta heuaçãd e que (amaram
conhecimento das mfdrmscões necessá sad prepara da pmpdsca

Sed ponderada mdbvhlada a emprcsz h.:llanw. que demar de apresentar os documenta:
exigidos no Nem 23 1 dcslc cdim e na forma estabelecida,



PREFEITURA MUNICIPALDE sÃo CAETANO na SUL qí
SemalafiaMunxcrpetde Obras e nenhum

2 1.1.1“) Os envelopes "nº 2 , Proposta comercial" serão restituldus lacrados às IIcnarrtes julgadas

31)

3.2)

3.3)

3.3.1)

3.31)

inabllhadas, caso o seu representante esteja presente. Para as demais, ôcarão dlspuníveis
durante o período de ao (trinta) s corrldos, contados da pubncacão ee veneeopr do
eenerrre. Findo este praxe, us envelopes que não forem retImdos, serão desuuloos,

a , Das Propostas

”Envelope nª. 2 , Proposta Comercial”: A parte frontaI deste envempe deverá constar as
dIzEres,

(»:szon Nº. 1 — PRDPOSYA COMERCIAL
I

Convite nª mama
Prnc. ndmmlstrative nª une/zm
Data de encerramento: 11/12/1015

Huránu de encelnmenl »1 mm

A proposta de empresa Mutante deverá ser apresentada ern conformidade com o mudem
de Proposta camerefaI ee Anexo I deste Edual, ern papeI nmbrado, detrIogrataee ou
dIgltalIzadu, sem emendas, rasuras ou borrões em suas partes sssenuaxs, com tudos os
sampos preencheu—s, datada, e assInxda peIe representante Iegal pv nmcuradur oe
IIcItanle, dchdzmenle roentmeaee com nome, RG e cargo

A preposta cornernaI de que trata a .tern emma deverá constar:

urna ÚnIcz me da "onpona comemaI" elaborada em Hugua portuguesa, serp evanro às
expressões técmczs de um torrente, ern papeI umbradu da Empresa, não manuscrlta, sem
rasuras pv emendas, numerada seeveneieIrnenre, rubricadas, datadas e assmadas na
vmma tem peIe representante Iegal da Irmante, ou procurador, [untzndorse EÓpIa de
procuração, devendo a proposta ser preenrmea confºrme modelo do Anexo I, com preço
tpral propºsto expresso em eIgansmns aráhtcus, exprexso em mneda naçIDnal e por
extenso, sem qualquer Encargo nnanreiro uu pvevIsãa InHacIunálIa, mclumdo todos os
servrçps, matenars, mãmrdeVohm e equipamentos necessários a perrerta Execução dos
Sen/ums espscmcados pe oorpto oeste hclxaçãu

Prazo de vaIIdade da proposta que não poderá ser Intener a su [sessenta) duas corridas,
tomados de date me. para a emrcgz eps enveIepes,
o prazo prepesrp para execução das sen/Imã deverá ser de no maximo sn (nuvem) dias
(unidos a mmar oa eata op recemmento da Ordem de ServIço, na segmnte fºrma

e serviço relererrte ae Estude Pvellminar - EP deverà ser exztutzdp em 15 (quinze) dias
sentadas dz ame... de serviço:



pregam“ MUNICIPALDE são cAmNu no sm
Semarh. Munímpm de Obras e Narração

3.3.3.1) o serviço reference ao szem Básico , PB deverá ser exeeurenu em na máxlmo sa
(sessenta) dias contados da Ordemde Servíçn;

3.3.3.3) o se referente au Preiew Executivo , PE e Documenta; Complementares deverá ser
execuladn em no máximo 90 (nºventa) ' s canudos na Ordemde Servíçu.

3.3.4) Prazo para a pagamento dos serwças executados. medrdos e axesxedes pe1e sEoHAB, serão
de 21(wme e um] mas corridas, contados a pamr da data da ermssãn de num bits!/(atura
apresenmda.

3.3.5) A apresentação da lropesre wmphcu chnD conhemmemo e a(ettação, pelas Mutantes, das
mndxçêss expressas nene Euuaw e seus Anexºs, prevalezenda sempre, em cem de
dlvergénua, :) disposto na Emrel

4 - Do Julszmeula das Prnposxas

4.1) » dassmcaçãu e oMgameme das prºpostas comercrers das nmames habMitadas prºcessar?
seãu Fem tmérm de menor preço sem globaw ofertada em suas prepesres, em
conformrdedecom e modem da Pmposm tememaw -Anexo | deste Edna!

4.2) As pronºmes serao vermcadas quanto a exaudãe das operações aritméucas que cunduzam
ae vmar com orçado, pmcedenúmse a(s) correçâewes) colrespondcnlels) nos casos de
evenruars erms encontradas, (umandnrse mmo cºrreto, o preço gbbal ofertado

11.2.1] Não serao cunswderadas para efeno de Jquamenm, quaisquer ofenas ou vantagens nãº
Wax/mas, assim cºmo propoàtas que contenham redução de preços sobre & Wnposlz de
menor preta, ou mdfzavem como referência preçºs de outras hmzntes, que menuonarem
outras taxas, mes-aas, beneh'mos, despesas mduelas ou nutms zcréscwmos de quaiquer
nãlurezz, para SEIEN cumpukadas além do preço total globaW proposto, bem como a: que
estabeWscerem condições outras, aWém das prewstas neste Edital e seus anexos

5.1.2) A Camrssaomlgadora de mutações poderá sohmar às hmames quarsquer esdarecnmenws
que Julgar necessárms, para memor análise das propostas e salvaguarda dus mleresses da
Adminstração.

4.3) Serãe desdasslhmdaa as propostas oomemals

4.3.1) Em desacordo com & emgéndas legars ou regulamemares de presente emm de Comme,

1.3.2) Que esmerem zum vamrmm excesswa, assrm :onsnderzdoaquewes que excederem o varar
orçada pela Pmscs, Igual R$ 263.365,57 (nuzeuws e sesseme e três, oilocemos ! sessenra
e seis reais e sessenta e sere eeuraves).

43.3) Que eswer com preço gmbal mªmfeãlameme inexequíva nos termos da 5 1“ se amgo 45
da Le: Federa! n' g sse/93, na rcdaçãe que me deu a ler Federal nº 9543/95,

Ml Em caso de empate será observado e mspasm ne Anigo 3.5 Para'grafe 1.2 Inclso u e m, da
ler Federaw n ºs sas/93

Ú/fy“



A...]l

44,2)

4.5]

4.5)

4.7)

51)

5.11

5.3)

5.4)

5.5)

5.5)

RU
PREFI— URA ÇÉUÍBICIPAL DE SÃO CAETANO DD SUL

Sumah'rinMuntcmal as obras . habitação 9't &»

Perststmdo a altuzcúo de empate, a demsân se fará pm sonexo, na nresença dos
interessados convocados,

Venncada a absoluta tgualdaua entre duas eu mas propostas, será obtem/adn a msgosto no
artng aº, & zº, "1050le alma tet Federat nº 8656/93, procedendº a Camtasae Julgaúnm
Permanente de Mutações ,com 1 aa desempate persone
dzssmcação,

,em em pubuta, para fins de

Pracedido (: .ulgamenm e classlfícacão nos termºs dos críténos de avahação deste emtal, o
processn será encannnnado ao Secretánn dz sseov para nomumgaçãu e adwdlcacãn da
presente te.-tame, a seu cnte'rm

Quando todas as propostas ferem desttassmcadas, a Prefettura Munmpal de sao caetano
ao sul , PMSCS podera nxar aus mtantcs a prazo de na (vês) mas ate; para apresentação
de outras propostas, escoimadas nas causas que ensªiaram sua desdassmaacãa
Nãº se :onstderara qualquer oferta de vantagem não prewsta na emm, nern preco nu
vantagem baseada nes oferta das demats Mutantes

5 - Dos Recursos

negava do uiretta He trnpuenar os termos de Edna! desta ““ação perante a Prefeltura
Mumctpal, [: hmanle que não e mer até a segunda da um que anteceder a abenura das
envempcs de nabmtaçao, as tama; ou Irregmandadesque viclanam este Edmah hnaótese em
que (51 wmuntcação nãº xera Efeltu de recurso, conforme dtsnosm na amgu A1, ; zº da Let
Feueraw n.ºs ess/93,
Eventual tmpugnação da Edam deverá ser utngtaa ao Diretar do Departamento de Obras da
Secretana de Obras ., Hamtação , SEOHAB, Sim na Rua Eduardo Pradº, zm aanm São Jusé ,
São Caetanº do sux, das 10 ao às 16 00 horas

Euentuaw .nterpesrçau de recursº deverá ser dmglda a(ao) Dtretor da nepanamenm de
Obras, & protocolada na SEDHAB, ano na Rua Eduardo Prado, zm Balrfº São Ausé , São
caetano du sw, das 10 ou às 15 no haras

Das atos da Comtssão Jquadcra Permanente de umacães comu tabem recursos, no
prazo de 02 (dmg) mas um, a cantar na .nnrnaçãu da ato ou da Wax/ratura da ata, nustasos
de

sp Habmtzção ou unablmaçâu dos Mutantes,

b) Juuaarnenm das [; opostas;
c) Armação ou reuogaçso da natação

Se .nterpastus, us recursos terão seu armamento como dispõe o amgo me de Ler Federal
nº 3556/93 e, em casa de Drummer-m, não ensejará nennuma mdenwação aos recorrentes
Em casa da mterpostçãa de recurao au das tenua expressa de sua mterpeatçãa, ou amda :)
decurso de prazo de sua admtaatnmuaac, as resuttadas da Yase ue nauimaça ,suas dectsões



5.1)

6.2)

5.3)

5.4)

5.5]

6.6)

PREFEXTURAMumcmu DE SÃO CARMO DO SUL

SummaMunimpa! de Obras e Habilaçãu

?L/

recursals, assrm emno a data de abemua da Envelope n'? 2 — poderão ser Intlmados
mnferme embemcrdos na légwslaçãa.

5- Da Paxameulu

A memçãe e atesto dos servicos exeeumus, para efeito de pegamenm, serão afendas peb
SEONAB, rem Feriado minimo de 15 (q ze) dias rorrmos, a mmíarese da data da ontem
de Serviço;

Os pagamentos dos semear reahzxdus serão efetuados através de ordem de pagamemu
bancáno para o quer deverá constar nºturna da Nata msm, eaw banzá as:

Prazo para o pagamenm dos semços executados & medrdes, será de Zl(vime e um) mas
Lomdcs, contados a pemr da um da emma da nota hsm/(alma apresuntzda,
resperredues nercenmars de pagamentos defwdus no Termo de Reverenna

Na ocorrênmx de eventuaw ztrzsu do pagªmento rrnusmcauc, ovawr devido será aluahxadn,
(mannewamente, com base nom ou mmo índlce que venha subsliluHo,cakulzdos pra um:
temp-ve, mediante a amreaçãe da segmnre (LS/mma:

AF = un . IPCA/MW”41x vv, onde:

um Percentual arrrburdo ao Wndlce de Preços ao Censurnrdar Ampla, mn
wgõnnz a pxmr da data do xdlmplemsntn da etapa;

AF: Arualrzaçàonnanrerrn,

VF: Valurdaelªpaaserpaga,WgualaoDnncipaímalsoreãlustê?
N *Númrm de mas entre a um do adrmpwemenm da erapa e a da elewo
pagamenro

No caso de mcmrreçâo nos documentos apresentados, Islam/ms à pagamentos, mduswe nas
Neres Hears/Farm, Serão sales devolvidos à Contratada, para as cºrreções Solmladas, não
vesvundendo a Preferrura Dor uustquer eneargas resmrenres de atrasos na Wiquidacãu dos
WagamentusEmrespandemes

Os pagamenms devraos «mm candmunados à apresentação pela conmzada das cerudões
amalrzadas que compravam ; rsgmandade
a) com a Fazenda Federah cnmpreendendo remdãe expemuz wnjumameme peb
Secrelana da Recerra Federa! , ma e pela Procura-ionsGeral da Fazznda Nacmnal , PGFN,
referenre a todos os (“bulas federars e à Dmda Auva da Umãu Dur elas admmlstradºs,
abrangendn inclusive as mnmhmções mam prevrsra; nas aHneas 'a' a “d' da parágraio
unico do art 11 da Lei na a 212, de 24 de|ulho de 1991,

b) com o FGTS , Fundo de Garantia por Tempo de Serwço, através do car _ Cemncado de
Regulzndade do FGTS,
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7.11

7.2)

8.1)

3.1.1]

3.1.1)

a.],n)
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“' 7ª) a ª
:) com u CNDTÍ Cerridão Negativa de Débito Trabalhista ou da (,emdão Pºsitiva de De ims
Trabaiiirsta cum Heim de Negativa.

d) (um o atum Municipal de são Caetano da Sui disuo vei nb siie
"cadinsabcaetanouosui SP gov br"i

Não Será aceito quaiquer outra critério divergenredo estabelecido neste cabiiuie

7 , Dn Recebimento dos Servicos

o obiete da i ação devera ser entregue em estrita Dbielvánua as condições estabelemas
neste edirai, em cºnformidade (um U biereeiub ria propºsta venceeera e as condições
EDnlraluzis

caberá à secretaria de obras e Nahitaçãn , SEUHAB, mediante o gestor do contrate
ade pela referida secretaria, alegrar os serviços realizados para chancela da Direção

do Departamento de obras e da Secretaria de obras e na iacãu, bem como da
Secretalla de Educação -szmuc,

& - Das Penalidades

o inadimaiementn iniustifiea'vei das obrigações decorrentes desta iiçitaçao dara enxew a
animação das seguinres penaiidades:
Adverten a expressa,
Muita de 0,1% (zero ví uia um porcento; zo aia poratrasa na entrega do bbietb incidente
sobre o valor da bbrigaçãa não cumpiida ao contrato ou de outro instrumento nabii;
Muita de 10% mer por cento) por execução partial e, de 30% (irinia por cento] por
mexem tuiai do comiam ou oe outro instrumenta hábil, incidente sobre o vaier tetai
ou parcial da obrigação não cumprida-,

Multa de 30% (trinta ber cento) sobre o valor da ebrigaçãa nãº curtiu!" a, pela recusa da
Contratada em assinar o centram ou de outro instrumento ita'bii, sem iustincativa aceita
bein contratante, denim do prazo estabelecido, siluacâa que (arancrizzrâ o
descumprimenta tbtai da bbrigaçãe assumida,

Tºdas as demais sançues arewstas na Lei Federai nª maes/93,
As multas sãu independentes entre si e b seu vaiar, quandu apiicade, sera deduzido do
pagamento devido à Cºntratada, ou na impossibilidzde, cobrado iudiciairnenre,

; . Do Contrate ou nmm instrumenm Háhll

o Mutante dedamdu vencedor deverá comparecer denuo de 5 (Cincº) dias iiieis cantadºs
ua eenvaeaeaa, no ional desrgnaea, gera a zsslnalum do centram nu ouuo ilibtmrrenm
nabii
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o Termo de Comme deverá ser assmado peb representante legal dnemr, 5600 da
empresa, ou pmcuvzdur devrdamenre acompanhada, respectivamente, do contraiu soclal
pp procuração e cédula de rdenudepe

Havendo recusa da adjudicatária em (pnnalper o aíuste, ne prezo estabeWendu, e facultado
à Adrmmstração, sem emparep da aplmação das penandades prewsías em Le», convocar as
hcitzntes remanescentes, respenepa a ordem de dassiflcxçãu, para, querendo, me o em
rgpel prazo e nas mesmas cpndrções da pnmerra dasswficada
A Camarada deverá apresentar, dentre de are 10 (dez]
assinatura do cºnvem ou mmo instrumento new, [: número da “Anotaçãu de
Resnonsablhdade Teemee“ «AM) eu Regvslm de Respenszbíhdade Técmca (um),
devrpamente recolnraa

s mers após a dela da

(: centram ou outro mstrumento háb decºrrente da presente limaçãu, podevá ser
prorrogado ; críténo das partes nos &ermns de Ler nº ases/1553
No ato da asshamrz do Contrato, a Contratada, deverá, também, assinar o Termo de
Clenuz e Nenncacão,Anexo vu deste Wnstrumenm:

querspper sen/Aços exrraermna'nas não prewsms eu acre'scrrnos de sen/was pemnenres ee
creme Imltadu, somente poderão ser exeepmdps após a aprovação por parte da (Iscahzxcãu
da SEOHAB.

1a - Da Restlsãu do mumu
Ccnsvdelarrserá rsscmdldo de pleno prrerm [: mmrare ou outro rnsnmnenzp nábrl,
mdependentememe de nutmçacão ludwcvaW ou excmudvcral, sem; motlvo de ívrça mmm,
plenamenm Just! cado, entre outros, nos sazumtes casos.
Caso a empresa nãn mms os sen/mus denxm de m [deu mas (omcas, cantada: do
receprmemo da Ordem de Serwcu;

Nu cxsu de rmcrrupçãu das serwças pºr mais de 10 (dez) dlxs corndos,
Np casa de míraçãuou rememénm de mrração a quamuer cláusula do contrato;
ND casa de menera uu mxnlfeãla rmpessmmdape da Eonuauda cumpnr regulennenre a;
cbngacões essunndes

11. Dos Encargos na Camarada

A Contratada compete:
Wciar as sen/mos np prezememe de m (Úez) dias comdos avós e receblmenm da Ordem
de mimo no, Semços emmda pela seeouc, sem prejuízo dos prazos para mmm
etapa dehmdz no Termo pe Referêncxa,

e de cada

Desrener p respunsàvel [étnico e o selar cºmpetente que responderá Junto à Conrreunre
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11.15)

11.1.7)
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pero atendimento dos serviços, devendo cºmprovar o recolhimento correspondente .;
Anotação de Responsabihdade Técnica , ART , CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica , rw , cAu, referente ao ovieto wntraruai ne praza máximo de 10(dez)dizs Úlels
apartirdedataeaassinaruredeeeutratu;
Amar min todas as despesas diretas e mdlrelas na presração dos servrços, enearges
lrabalhislas e prewdendzrins, fundo de garantia por tempo de serviee, fiscais, soeiais e
tomereiais, mãnede'wbra, eu quaisquer despesas necessárias para a reaiização das SENIÇGS
conforme narinas visemes,

Manter, durante teria a exetvçãa da mnrrata, ern cumpatlhilfdxde com as obrigações a
serem assumidas, todas as cundl
cantratacãe.

es de habiiitação e qualifiracãu ave culmmaram em sua

A Fiscalizaçãº por parte da SEOHAE nãu Exlmirá a Contratada das responsabihdades
previstas no Código civil e dos danos que vier a causar a prefeitura ou a terceiros, por euipa
ou dela de seus operáriºs ou de seus preposlus na execução do Contrate,
A não fegulanmcãu de quaiaver faina na execução da sewiço, inciusive por estarem os
serviços fere das especifilações das normas tecnicas vigentes, a Contratada Suleitzrese
penalidades cºntratuais e legais, garantidos redes as rneies de defesa e earn rieiirieae u
hábil tios atos administrativos cºrrespondentes, ria forma do art 57 da LEV seas/93
atueiizaua;

s

A Contrareaa fieara' chrlgada a edmar todas as medidas, precauções e cuidados, visando a
evitar a ucarrência de danos materiais e pessoais a seus operárias e a terceiros, assim eerno
todas as medidas remciunadas à segurança de seus empregados eentra tais danos, ficandº
sempre respensávei peies wrisequénuas originadasde acidentes que se verificarem,
Refazer per sua [DME e sem ônus para a Prefeitura os serviços executados em desamrdu
min as especificações ou determinações da riscaiizacee, adequandurus satisfatariarnerite
as especificações;

Satisfazer as normas da ABNT e na Vigilânciª Sanitáriª, pertinentes a materia ou, na
Inexistência dessas, a normatização rnrernaeieriai de referencia,
o Responsavei designado pela empresa ehrigase a :unsefvarrse à rrente dos serviços ou
designar um preposfe mediante aprovação prévia da prefeitura,
Não poderá naver subslitufçãu rias equipes reenieas da Contratada, sem prévia verificação
de aeeumentas e informeçses e acellação da Prefeitura;
Será de responsabihdade da Contratada mao e quaiqver mareriai necessária para execução
dos serviços abiete desta Licitação,

114.131 A Contratada, na execução das serviçes observará todas as medidas de seguranca cabíveis,
zelando peie integrimde da pupulaçãn, ae ae oai teeniee e operacionei envolwdºs nãn
admitindº as atlvldadPs sem a umização das gprs , Equipamentas de Prazeçâu individuai,
se Íorncaso.

3
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11.144) Serv-ços Extraordlná «ds du servlças lmprevísms, somente poderão ser executadas após a

aprovação pela PreVEllum Mumelpal, medlame a elaboração de Termo de Adrrementd ao
Contrato lnlclal, medrente Requerlmema da empresa, deuma pesquisa de preço e
aulorlzaçâc para a sua execuçad, desde que estela comprovada a emstêncla de recursos
pvóprlosdlxpanlvelse nas llmlles preurste na Lel Federalã.SEB/53,

12 , Dos Encargºs Dª cºntratante
12.1) Compete a Cuntralame

12.1.1) Preporclonartodas as (acllldades necessállas ao bum andamento das Servlçºã,
11.1.2) prestar as lnlormaçães e as esdarccimemus que venham a ser sullclradns pela

CONTRATADAdurante a praxe de urgenela do Contrato,

11.13) Flscahzar ebrrgarerlamente a execução da Contrate a m de verlflcar se no seu
eesenualulmenta es—tãd senda observadas as especrneações e demxls requlsltds nele
prcvlstus, rexervande se a drrcrtd de rejehar na rede ou em parte os SsMçoS que não
atenderem as especulações(émlcªã pactuadas,

12, .4) Pagar os servlçcã rcallzadus, em conformldada, pela contratada na rnrma de sua proposta
cdmemal apresentara,parte mregrante deste rermo

13 —Ví 'ra ao Local ublexo deste Edlul e esclarecimentos

13.1) As empresas mreressadas poderãº, vlsltar e local, para a qual serão executados as preletos e
inspeclonàrlo, quanto às condlçães atu s, dbletruanua a obtençãe da DECLARAÇÃD nt VlSITA,
sendo a leallzaçãu dz vls la larultarwa Para tanto, as empresas que deselarem reallrar vlsltas
deverão agendar, ameupadamente, luma ao Departamento de obras putsucas da Secretaria de
Obras e Habltaçãu.

13.1) A Vislta Técnica podera sw eíewadx durante a perlodo da publmação do edrtal e deverá ser
agendada na SEOHAB tem o Dlretdr dn Departamento de obras, Slto na Rua Eduardo Prado, 101
Balrro São José , São caetano do sul, ou pelo telefºne (11) 4233r7330, no nerano das moºn ae
ls ooh

13.3) Na data e nara estabele'ida para a vlslta Tema, O reurewmame lndlcadu pela empresa
IlCIlaMe deverá compar/JCE! no prédlo de SEOHAE, e apresentar o dotumemu de sue
.dentincação. ND hnrárlu agendado, o leenlm da Secretaría de Obras e thllaçãa , SEOHAB
lnlzlarà [: deslocamento para a ulslta tecnlta cºm as mteressados due efetuaram o
agendamento.

13.4) As licltanres poderão sollmar eselareclmentos, por escrltu, ate a prazo de ca (tres) dlas uteis
anteriºres ao da entrega dos envelopes na Secretana de Obras e Hataltaça , arte na Rua
Eduardo Prado, zm Bdlrm São Jose , São caerann de Sul, ou pelotelemne(1114133433), ne
horàrln das mann às 15 mh,lunlc ed mreror da Departamenle de Obras.
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PREFEITURA MUNICIPALDE sÃo CAEÍAMO no SUL

Set ielarla nºminal de cºres e nahliaçno

147 Das Disposições Gerais

A5 dotações ºrçamentárias necessárias as despesas decorrentes cºm esta licitação cºrrerãº
pela rubrica seguuc , 01 09 n7,iz.3es.oauu z 111.4.43051 on deste exercício e a que
uierern a sucede las, caso necessário;

Esta licitação estara suit—ita as modificações lmposíxs pelas determinações gouemamentais
legais adºtadas apos a expedlção deste edital.

As licitantes sãn respºnsaveis pela ndelidade e legitimidade das lnformsções e das
documentos apresentados em qualquer lase da licitação;

rica aãsegurado a meellura e direito de, no interesse da Administração e nos termos dº
art 49 da LEI Federal 3555/93, anulareu levogar, a qualquer tempo, nº todo ºu em pano,
e presente lititaçãe, dando clêntla aas participantes, e sendo deVidarnente iustincada na
forma da legislaçãºVigente:

& vedada a cessão ou submntraiaçaºtotal da execução dºs seruiçºs, obieto desta liaiiaçao,
sendº penn ida, entretantº, a subcamralação parcial da nbrlgacâu considerada acessória
aº oºietº cºntratada desde que deintlameiite aprovada pela Cºntratante;
E facultada a Comissão Julgadora Permanente de ticitaçãe , CDJUPVI ou Autoridade Superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de dlltgênna destinada a esclarecer eu
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de dºcumenm ou
inlorrnaçãº que deveria mnstar originariamente da proposta.
A contratada devera manter durante Inda a execuçãº do cºntratº tºdas as condições que
culminaram em sua raºilitaçae e eualiiieaçãopara a cºntratacaº
Nãº sera admitida a partitipação de empresas em consºrciº.

A Contratada llcarâ obrigada a aceitar nas mesmas wndlções tontratuais, os acréscimos ºu
supressões que se «terem necessárias ele o limite estabeletldo na 519 do art 55 da te.
5556/93 do valnr' 'cial dº Cumulo,
As intimações ou cºmunicados de decisões referentes a hablhlação, impugnacºes,
recursos, adiudicaçác e hºmºlºeacaº, serãº feitas mediante publicação nº órgão de
imprensa elitial do M lllcíplo

Asriteriº da comissãolulgadera Permanente de licitações , com“, fansea cºmunicaçãº
direta, exclusivamerile atraues de cºnsignação na ata respectlva, reiatua a nabilitaça'e ºu
luleamente de propostas, desde due presentes todos os Ilcltanles

Maiores esclarecimentºs, serãº prestadºs aos interessados, na SEDHAE » Secretaria
Municipalde Obras e Habitaçãº, diariamente das mun às 15 ou noras ºu pelº telelorie
(11) 423377303, ou ainda pelo semall, dunh©<aacaelanodo=ulsp gov br

Nãu havendº expediente, per qualºuer razão, na SEOHAB, na data estabelecida nº
Preâmbulo deste E l, a Sessão de abertura ficara autºmaticamente transferida para e
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pnmeum ma um subsequente, no mesmo «ocaw e horánu

14.14) o presente Comme cm amada na quadra de musas da Prelelmla, para o conheumenm
públmu e (ms Iagaws, nesta data.

15- DOSAnexos

15 l) Os anexos deste Convite são os rebcionados & seguvr

. Anexa | - Proposta cnmemal,

. Anexa || Jenna de Referência,

. "Anexa ||| , Cronogvzma em mencewm,

. Anexo IV . Declaração de Mlcmemnresae EPP , mudem;

. Anexa v - Declaração de Regularidade Deranle o MT . modelo,

. Anexo VI . Declaração de Uso de Madara cemncada em Obras e Semças,

- Anexo VII - Termº de cana-a & No(lhcaçãm

. Anexa vm - uma do Cammo,

São (mana do sul, 05 de dezemhm de 2015.

& ;7'741/'
,./ ç» ARQ. ruíxwu LUIZ Amms

Resp. pl Exp. nepanamemode Obras - SEOHAB


