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OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para revitalização e reurbanização de área pública - Estrada Engenheiro Marsilac -
Vila Roschel - Parelheiros - São Paulo/SP

 
 

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 28/SUB-PA/2020

PROCESSO SEI: 6047.2020/0000843-7

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS/ENVELOPES: 07/08/2020 DAS 08:00 ÀS 09:00

ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/08/2020 ÀS 11:00 HORAS

VALOR ORÇADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 399.805,33 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos)

DOTAÇÃO: 60.00.60.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00

 

 

Prezados Senhores (as):

A SUBPREFEITURA PARELHEIROS - SUB-PA, da Prefeitura do Município de São Paulo, através da sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
TORNA PÚBLICO a quem possa interessar que realizará licitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, obje�vando a contratação de empresa para a execução
dos serviços descritos no OBJETO, a ser processada e julgada em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 44.279/2003, Decreto
nº 49.511, de 20/05/2008 (que regulamenta os ar�gos 42 a 45 da Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006) e Lei Federal nº 8.666/93 com suas
alterações posteriores e demais normas complementares, Decreto nº 56.475, de 5 de Outubro de 2015, bem como aquelas previstas neste instrumento.

A TOMADA DE PREÇOS, composta do Edital e seus ANEXOS, poderão ser re�radas com a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO desta
Subprefeitura, com antecedência de até 24 (vinte e quatro horas) da apresentação da proposta, na Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros, 5.252, Jardim dos Álamos,
no horário das 09:00 às 16:00 horas, bem como poderá ser ob�da via internet, gratuitamente, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo
(h�ps://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br), ou ainda, mediante a entrega de (01) uma mídia para gravação no Setor de Licitações em dias úteis no mesmo
horário supra.

O extrato do instrumento convocatório encontra-se afixado em local visível na SUBPREFEITURA PARELHEIROS, conforme Lei Municipal nº
13.225/2001.

 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

1.1  - O Objeto desta licitação consiste na Contratação de empresa especializada de engenharia para revitalização e reurbanização de área pública
- Estrada Engenheiro Marsilac - Vila Roschel - Parelheiros - São Paulo/SP;

1.2  Deverá ser obedecido rigorosamente o Memorial Descri�vo/ Especificações Técnicas, con�das no ANEXO I deste Edital;

1.3  O objeto da presente licitação com todas as suas especificações e caracterís�cas, bem como o seu prazo de execução encontra-se descrito no
ANEXO I, que integra o presente Edital;

1.4  Somente serão recebidos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados,
indevassáveis, lacrados e rubricados em todos os fechos que deverão conter os dizeres em sua face frontal e externa, da seguinte forma:

ENVELOPE N°1 – PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 28/SUB-PA/2020

PROCESSO 6047.2020/0000843-7
{{ IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE }}

{{ RAZAO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE. }}



 
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 28/SUB-PA/2020
PROCESSO 6047.2020/0000843-7

{{ IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE }}
{{ RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE }}

 

1.4.1. Cumpre observar às disposições exigidas nos Capítulos VII e VIII, com seus itens e subitens, correspondentes à PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

1.4.2. Apresentar os documentos dentro dos envelopes sem rasuras e não u�lizar grampos ou perfurações, organizar conforme a ordem dos
documentos e numerados, podendo faculta�vamente serem todos rubricados pelo representante legal da empresa;

1.5. A Sessão de ABERTURA dos Envelopes dar-se-á , na Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros, 5.252 – Jardim dos Álamos – 04883-025 - Capital – SP.
No ato da abertura do certame o representante legal ou procurador regularmente cons�tuído, que desejar se credenciar, deverá estar munido de CARTEIRA DE
IDENTIDADE E PROCURAÇÃO, ESTA OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, COM FIRMA DO OUTORGANTE RECONHECIDA, através da
qual lhe sejam atribuídos poderes específicos para par�cipar da abertura do certame, bem como pra�car em nome do licitante todos os atos em direito
admi�dos e per�nentes ao ato, devendo se apresentar para credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação, veja CAPÍTULO IV – DO
CREDEDENCIAMENTO deste edital.

 

 

II –       DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO

2.1 As informações administra�vas rela�vas ao presente certame deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação para o endereço eletrônico (e-mail) licitacaoparelheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

2.2 As informações técnicas rela�vas à licitação serão prestadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras, para o endereço eletrônico (e-mail)
licitacaoparelheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

2.3 Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e protocolizados nos dias úteis no
horário das 09h00 às 16h00, na Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros, 5.252 – Jardim dos Álamos – 04883-025 – São Paulo – SP;

2.3.1. A impugnação deve ser protocolada em até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da sessão, em se tratando de licitante, ou até 05
(cinco) dias úteis, em se tratando de qualquer outro cidadão, conforme legislação vigente;

2.4 No momento da apresentação da impugnação, nos moldes do disposto no item 2 acima, será obrigatória a apresentação de:

2.4.1. Documento de Iden�dade e CPF/MF, em se tratando de pessoa �sica;

2.4.2. Ato Cons�tu�vo e Comprovante de Inscrição no CNPJ (por documento original ou cópia auten�cada) em se tratando de pessoa jurídica;

2.5. Caberá à autoridade competente decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame, após manifestação da Comissão Permanente de
Licitação;

2.6. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para
a realização da sessão pública.

 

 

III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Serão admi�das a par�cipação no presente certame dos interessados que possuírem Cer�ficado de Registro Cadastral, com validade em vigor
expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), da Prefeitura da Cidade de São Paulo nos termos da Portaria n. º 047/SMSO-
G/2017, da Prefeitura do Município de São Paulo, classificadas nas categorias e juntamente com os documentos rela�vos a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Certificado de Registro Cadastral - Exigido
CATEGORIA GRUPO

IV - Obras de Arte
2. Recuperação

                             Grupo B

V - Conservação de áreas verdes Grupo Único

 

3.1.2. O Cer�ficado de Registro Cadastral deverá ser apresentado no original ou por cópia auten�cada e permanecerá re�do para oportuna
juntada nos autos, dentro do Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação;

3.1.3. Entende-se por cer�ficado válido aquele com prazo de validade vigente, e com todas as cer�dões que dele constarem, com o prazo de
validade em vigor, de acordo com o es�pulado pelo órgão emitente;

3.1.4. Somente serão aceitos Cer�ficados de Registro Cadastral que contenham expressamente a descrição do ramo de a�vidade no qual a
empresa es�ver cadastrada, para fins de verificação pela Comissão Permanente de Licitação;

3.2. AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS que desejarem par�cipar, deverão apresentar envelope lacrado com DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR,
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nas exigências deste Edital na Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros, 5252, Jardim dos Álamos,
Capital – SP, no horário compreendido das 09:00 – 16:00, junto a Comissão Permanente de Licitação, documentos previstos neste Edital no ITEM 8.6, no
momento da entrega dos documentos a Comissão Permanente de Licitação protocolará o ANEXO XVII - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, este
deverá ser apresentado no dia licitação dentro do Envelope Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

3.2.1. A documentação entregue deverá ser original ou cópia auten�cada e esta será re�da para ser juntada ao processo administra�vo;

3.2.2. Apresentar a documentação na ordem do ITEM 8.6 deste Edital, numerada, sem grampos ou perfurações;

3.3. A par�cipação nesta TOMADA DE PREÇOS implica o reconhecimento pela licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas
e condições do presente edital, bem como às disposições con�das na Lei Municipal nº 13.278/02, nº 14.145/06, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto
Municipal nº 56.475/15, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente e
suas posteriores atualizações;

3.4. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, assim qualificadas pela Lei Complementar nº 123/2006 e pelo Decreto 56.475/15
deverão apresentar declaração que comprove sua condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE de acordo com o ANEXO XI deste Edital,



grampeada na face externa do envelope 1 - Proposta;

3.4.1. Nos expressos termos do parágrafo 4º, do art. 3º, do Decreto nº 56.475/15, a falsidade das declarações prestadas pela licitante,
obje�vando os bene�cios da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o ar�go 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administra�vas previstas na legislação per�nente, observado o devido
processo legal, e implicará, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação;

3.5. Será vedada a par�cipação de empresas na Licitação, na forma descrita na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, dentre as quais:

3.5.1. Declaradas inidôneas para licitar por ato do Poder Público;

3.5.2. Sob processo Falência, Concordata ou concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

3.5.3. Impedidas ou suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de São Paulo e por quaisquer de seus órgãos
descentralizados;

3.5.4. Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou infrações à legislação sobre segurança e saúde no trabalho, de
acordo com a Lei nº 11.091/91;

3.5.5. Que esteja enquadrada nas disposições do ar�go 9º da LEI 8.666/93;

3.5.6. Reunidas em consórcios.

 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO

4.1. Na sessão de abertura dos envelopes, ou em outra que se fizer necessária, as empresas par�cipantes poderão se fazer representar
diretamente por um diretor ou um de seus sócios, ou indiretamente por meio de procuração. As licitantes que não credenciarem formalmente seus
representantes não poderão manifestar-se durante a sessão;

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

4.2.1. Quando a empresa se fizer representar por seu diretor ou um dos sócios, proprietário ou assemelhado, deverá ser apresentado o
respec�vo Contrato Social ou ata de eleição da diretoria, no original ou cópia auten�cada, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura e documento oficial com foto e cópia;

4.2.2. Em se tratando de Procuração ou CARTA-CREDENCIAL, deverá haver menção expressa de conferência de poderes amplos, inclusive
para receber in�mação e/ou desis�r de recursos, com iden�ficação clara do subscritor, COM FIRMA RECONHECIDA DEVENDO SER APRESENTADA NO
ORIGINAL. No caso de instrumento par�cular de procuração deverá apresentar o Contrato Social ou ata de eleição de diretoria;

4.2.3 O representante legal a ser credenciado deverá iden�ficar-se exibindo documento oficial de iden�ficação que contenha foto;

4.2.4 Será admi�do apenas 1 (um) representante credenciado para cada licitante, não podendo o mesmo credenciado representar mais de 1
(uma) empresa;

4.2.5. Os contratos sociais, procurações ou cartas credenciais, acompanhadas da cédula de iden�dade/documento oficial com foto, do
diretor ou sócio da empresa, do procurador ou representante credenciado, respec�vamente, serão apresentados em separado à Comissão Permanente de
Licitação, que os examinará no início da Sessão de Abertura;

4.2.6. Os documentos citados no subitem 4.2.1 e 4.2.2 poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica
auten�cada. A citada documentação será re�da pela Comissão de Licitação para oportuna juntada no processo administra�vo referente a presente
licitação;

4.3 Além dos documentos exigidos no subitem anterior, o credenciamento de representante de MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, far-se-á através da apresentação da seguinte documentação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto n° 56.475/2015;

4.3.1. Ficha de inscrição no CNPJ com a indicação da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte e;

4.3.2. Declaração, sob as penas do ar�go 299 do Código Penal, subscrita por quem detenha poderes de representação, de que a licitante se
enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e complementos e do Decreto
56.475/2015, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, sob as penas do ar�go 299 do
Código Penal;

4.3.3 Os documentos de representação acima referidos serão re�dos pela Comissão Permanente de Licitação, rubricados pelos presentes e
juntados ao Processo Administra�vo;

4.3.4. Durante os trabalhos das sessões públicas do presente certame, somente será permi�da a manifestação oral ou escrita de
credenciados das empresas par�cipantes, que constará em ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permi�das refutações orais;

4.3.5. 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.

 

 

V - DA VISITA TÉCNICA

5.1. Para que obtenham as informações necessárias ao preparo da Proposta de Preços, será faculta�va a realização de vistoria técnica ao local de
execução dos projetos;

5.2. Não serão admi�das em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento do local objeto dos trabalhos, dos projetos
propriamente ditos e de dificuldades técnicas não previstas;

 

 

VI - O VALOR TOTAL DO OBJETO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA

6.1. O valor total orçado pela SUBPREFEITURA PARELHEIROS para a execução do objeto corresponde ao valor total apresentado na Planilha
Orçamentária da PMSP – Anexo II deste Edital;

6.2. Neste valor estão incluídos todos os custos básicos diretos, todas as despesas indiretas e os bene�cios da empresa, todos os materiais e
equipamentos necessários à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e cons�tuirá, a qualquer �tulo, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita execução do objeto deste Edital, sendo a única e completa remuneração pelos serviços prestados;

6.3. Os recursos necessários para fazer frente às despesas referentes ao objeto da licitação onerarão a dotação retro mencionada no preambulo
deste Edital, do orçamento vigente.



 

 

VII – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N. 1

7.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em envelope fechado e indevassável (ENVELOPE 1) que faça referência ao número da
TOMADA DE PREÇOS e do processo ao qual se des�na, com iden�ficação da empresa proponente, razão social e CNPJ, juntamente com:

7.1.1 Declaração de que a licitante tem Pleno Conhecimento do Objeto deste Edital, Declaração que atende plenamente aos Requisitos de
Habilitação e Declaração que se Enquadrada na Condição de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte (se for o caso), conforme modelos dos ANEXOS
VIII, IX e XI E  CNPJ - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA, que deverão obrigatoriamente vir na face externa do envelope, numerados
sequencialmente e não grampeados e nem perfurados, sob pena de ser a licitante impedida de par�cipar do certame;

7.1.2. A PROPOSTA DE PREÇOS consiste na aprensentada em conjunto do ANEXO XII - Proposta de Preços, obrigatoriamente, em 01 (uma)
única via, devidamente acompanhada do ANEXO II - Planilha Orçamentária, do Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro e de acordo com o
enquadramento da empresa do ANEXO IV - Demonstra�vo do BDI, todos em papel �mbrado e rubricados/assinados pelo representante legal da empresa,
numerados sequencialmente e não grampedos e nem perfurados, inseridos dentro do Envelope nº 1;

7.2 A proposta de preços deverá estar impressa em papel �mbrado da proponente, com a descrição da oferta, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo:

1. Razão social;

2. Endereço completo;

3. CNPJ;

4. Data;

5. Telefone/Fax;

6. Endereço eletrônico;

7. Assinatura e rubrica do representante legal, devidamente qualificado com o nome, cargo, RG e CPF, em caso de procurador, apresentar
para juntar ao processo documento que o qualifica acompanhado da proposta;

8. Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 (sessenta) dias) a contar da data da sua entrega na sessão de licitação;

9. Indicação do Responsável Técnico pela execução dos serviços, com respec�vo CREA/CAU;

10. Declaração de que está ciente do prazo de execução de dias corridos a que se refere o Memorial Descri�vo – Anexo I deste Edital
contados da data fixada na ORDEM DE INÍCIO;

7.2.1. O erro aritmé�co não invalida a proposta desde que a Comissão Permanente de Licitação possa aferir claramente, por intermédio dos
demais indicadores nela con�dos;

7.2.2. Não serão admi�dos preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos
insumos/salários de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos;

7.2.3. No tocante aos equipamentos, materiais e às instalações de sua propriedade, poderá a licitante declarar, expressamente, que renuncia,
parcial ou totalmente, à correspondente remuneração, de acordo com o disposto no parágrafo 3º, do art. 44, todos da Lei Federal nº 8.666/93;

7.3. A licitante deverá declarar expressamente na proposta que os preços con�dos na mesma incluem todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, mão de obra, materiais, aparelhos, equipamentos, uniformes, EPI’s, EPC’s, encargos sociais,
trabalhistas, despesas fiscais (contribuições, impostos e taxas que incidem diretamente no faturamento, tais como PIS, COFINS, ISSQN, etc.) seguros, instalação,
supervisão, operação, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;

7.4. Não serão admi�das alegações posteriores de equívocos ou erros na apresentação da proposta, à �tulo de jus�fica�va para correções,
acréscimos ou solicitações de reembolso ou indenizações de qualquer natureza;

7.5. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as cláusulas e termos deste Edital;

7.6. A NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA, CONFORME AS INSTRUÇÕES DO ITEM 7.1.2.ENSEJARÁ
NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE;      

7.7. Planilha Orçamentária (ANEXO II);

7.7.1 A Planilha de Orçamento deverá conter os valores unitários e valor total para a execução dos serviços, apresentados em moeda
nacional;

 7.7.2 O valor orçado pela SUBPREFEITURA PARELHEIROS corresponde ao valor total apresentado na Planilha Orçamentária da PMSP – Anexo
II deste Edital, sendo que este valor será u�lizado como parâmetro para o critério de aceitabilidade das propostas, observado o disposto no ar�go 48, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

7.8. A Planilha demonstra�va do BDI ofertado, (ANEXO IV), com seus campos devidamente preenchidos deverá indicar os percentuais
efe�vamente pra�cados pela empresa licitante de acordo com seu enquadramento (exclusivamente nos tópicos lá consignado), devendo ser consideradas todas
as despesas diretas e indiretas necessárias à execução do objeto licitado;

7.8.1. Não serão admi�das propostas que contenham descrições de itens diversos daqueles constantes no referido ANEXO, e nenhum preço
unitário poderá ter valor superior ao preço u�lizado pela SUBPREFEITURA PARELHEIROS, na Planilha Orçamentária da PMSP (ANEXO II);

7.8.2. Não poderão ser incluídos na composição do B.D.I. parcelas rela�vas ao IRPJ e à CSLL. sob pena de desclassificação e/ou inabilitação;

7.8.3. Caso seja apresentado um valor de B.D.I. que gere dúvidas, a Comissão Permanente de Licitação poderá pedir esclarecimentos a
licitante, podendo realizar a suspensão da sessão;

7.9. Cronograma Físico-Financeiro (Anexo III);

7.9.1. Deverá ser preenchido  conforme o planejamento de execução de dias da obra levando em consideração o limite definido no Memorial
Descri�vo – Anexo I deste Edital.

 

 

VIII – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 2

DEVERÃO CONSTAR NO ENVELOPE 2:

PARA TODAS AS EMPRESAS CADASTRADAS E NÃO CADASTRADAS
 



8.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)     Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como segue:

a1)   Cer�dão nega�va conjunta de débitos rela�vos a tributos federais e à dívida a�va da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, ou,
cer�dões nega�vas expedidas separadamente, ou seja: pela Receita Federal, rela�va a tributos federais, e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
rela�va à dívida a�va da União;

a2)   Cer�dão nega�va de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com a prestação licitada, da sede da licitante;

a3)   Cer�dão Nega�va de Débitos Tributários Mobiliários, rela�vos à sede ou domicílio da licitante, e ao Município de São Paulo.

a3.1) Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu
representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, rela�vamente
aos tributos relacionados com a prestação licitada, sem prejuízo da apresentação da cer�dão referente a sua sede ou domicílio, de acordo com o
modelo constante do ANEXO X deste Edital.

b)       Cer�ficado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garan�a de Tempo de Serviço (FGTS).

c)     Cer�dão de regularidade de débitos rela�vos a tributos federais e à dívida a�va da União, inclusive as contribuições sociais;

d)     Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Lei Federal n° 12.440, de 7 de julho de 2011)

 e)    Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, INSS e FGTS, cer�dões posi�vas com efeito de nega�vas e cer�dões
posi�vas que no�ciem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garan�dos ou com sua exigibilidade suspensa.

8.1.1 AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da par�cipação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

8.1.1.1 Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o melhor classificado do certame, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de cer�dão
nega�va;

8.1.1.2 A prorrogação do prazo previsto no 8.1.1.1 deverá ser concedida pelo presidente da comissão de licitação, quando requerida pelo
licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente jus�ficados.

8.1.1.3 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, ensejando a aplicação das
sanções cabíveis e a avaliação quanto ao prosseguimento do certame, nos termos do ar�go 22 do Decreto 56.475/2015.

 

8.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.2.1. Cer�dão Nega�va de Pedido de Falência e Concordata, do local do principal estabelecimento ou da filial de empresa que tenha sede fora do
Brasil, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

8.2.2. No caso de sociedade simples a proponente deverá apresentar Cer�dão Nega�va de Execução Patrimonial do distribuidor civil da sede da
pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento;

8.2.3. No caso de cer�dão posi�va, a licitante deverá juntar a cer�dão de Objeto e Pé, expedida pelo órgão competente, esclarecendo o
posicionamento da(s) ação(ões).

 

8.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.3.1.            Cer�dão de registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da sede do licitante, no prazo de sua validade, devendo dentre os responsáveis técnicos haver engenheiro civil;

8.3.1.1.        Caso o registro tenha sido expedido por CREA e/ou CAU de outro Estado que não o da localidade de realização da licitação, será
exigido, para a execução das obras e serviços, o visto do CREA-SP e/ou CAU/SP;

8.3.2.            Atestado(s) comprobatório(s) da ap�dão técnico operacional para o desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas e quan�dades com o objeto da presente Licitação, emi�do(s) pelo contratante �tular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou
privado, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, em um ou mais contratos, comprovando sua experiência na prestação de serviços, conforme as especificações e
quan�ta�vos:

 

Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - diâmetro 30cm (72,00 m)
Fornecimento e assentamento de guias - FCK=20,0MPA (320,00 m)
Passeio de concreto FCK=15,0MPA, inclusive preparo de caixa e lastro de brita (25,25 m3)
Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual a 4,00m (1.904,00 m3)
Remoção de terra além do primeiro KM (11.664,00 m3xkm)
Alvenaria em blocos de concreto 19x19x39cm (116,36 m2)
Grama batataes em placas (paspalum notatum) (1.675,00 m2)

 

8.3.3.            Para comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para apresentação dos documentos de habilitação, profissional(is) de nível superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentor(es) de acervo técnico, com
atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) de cer�dão de Acervo Técnico (CAT),
comprovando sua experiência em execução de serviços e obras de caracterís�cas semelhantes às do objeto desta licitação, conforme segue:

 Engenheiro Civil ou Arquiteto:

 

Fornecimento e assentamento de canaleta (meio tubo) de concreto - diâmetro 30cm
Fornecimento e assentamento de guias - FCK=20,0MPA
Passeio de concreto FCK=15,0MPA, inclusive preparo de caixa e lastro de brita
Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual a 4,00m
Remoção de terra além do primeiro KM
Alvenaria em blocos de concreto 19x19x39cm

 Engenheiro Agrônomo:



Grama batataes em placas (paspalum notatum)

 

8.3.4.            Os atestado(s) solicitado(s) nos itens 8.4.2 e 8.4.3. deverão ser apresentados em grifo, com caneta �po marca-texto, possibilitando
uma melhor iden�ficação dos itens para a comprovação da capacidade técnica apresentada;

8.3.4.1. Para iden�ficação dos atestados apresentados preencher o ANEXO XVI - RELAÇÃO DE ATESTADOS TÉCNICOS, seguindo a sugestão
para a iden�ficação das devidas comprovações;

8.3.5.            O(s) atestado(s) ou cer�dão(ões) deverão informar a data ou o período da execução dos serviços, a fim de se aferir a capacidade
técnica;

8.3.6.            A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da empresa deve ser feita por meio da apresentação
da:

8.3.6.1.        Carteira de Trabalho com a devida anotação de emprego na licitante acompanhada da Ficha de Registro de Empregado, ambas
com os dados devidamente atualizados;

8.3.6.2.        Contrato social, no caso de sócio ou diretor e Ata de Eleição de Diretoria no caso de Sociedades Anônimas;

8.3.6.3.        Contrato de Prestação de Serviço para profissionais autônomos;

8.3.6.4.        Declaração de que contratará o funcionário com a qualificação necessária acompanhada da declaração de anuência do
profissional;

8.3.7.            Prova de registro ou inscrição na en�dade profissional competente - CREA ou CAU da empresa e seu(s) responsável(is) técnico(s);

 

8.4. - DECLARAÇÕES

8.4.1 ANEXO X - Declaração, subscrita pelo representante legal da licitante, elaborada em papel �mbrado da empresa, atestando que:

“Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, não possuindo em seu quadro de pessoal, empregados menores de 14
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIII, do artigo 7º da Constituição
Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1.999;
Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
Tem pleno conhecimento de todas as condições para o cumprimento das obrigações objeto deste certame;
Atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;”

8.4.2 ANEXO X – Declaração firmada pelo representante legal da empresa licitante, atestando sob as penas da Lei que a empresa não se encontra
inscrita no CADIN – Cadastro Informa�vo Municipal.

 

EMPRESAS CADASTRADAS DEVERÃO APRESENTAR
8.5. Além de todos os documentos exigidos no item 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 deste Edital, as empresas cadastradas deverão apresentar:

Certificado de Registro Cadastral ativo no Cadastro junto a SMSO/Cadastro de EDIF (conforme portaria nº 047/SMSO-G/2017), conforme
Item 3.1 deste Edital.

 
AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS DEVERÃO APRESENTAR

         8.6. Apresentar até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, para a Comissão Permanente de Licitação da Subprefeitura Parelheiros,
situada na Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros, 5.252 – Jardim dos Álamos – Capital – SP, no horário compreendido entre 09:00 – 16:00, em envelope iden�ficado
por fora com os dados da empresa e “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESA NÃO CADASTRADA”, os documentos relacionados a
seguir:

8.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)        Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

b)        Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c)        Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir;

d) Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

8.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)        Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, rela�vo à sede da licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

b)        Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como segue:

b1)      Cer�dão nega�va conjunta de débitos rela�vos a tributos federais e à dívida a�va da União, expedida pela Receita Federal do Brasil,
ou, cer�dões nega�vas expedidas separadamente, ou seja: pela Receita Federal, rela�va a tributos federais, e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
rela�va à divida a�va da União;

b2)      Cer�dão nega�va de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com a prestação licitada, da sede da licitante;

b3)      Cer�dão Nega�va de Débitos Tributários Mobiliários, rela�vos à sede ou domicílio da licitante, e ao Município de São Paulo.

b3.1)   Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu
representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, rela�vamente
aos tributos relacionados com a prestação licitada, sem prejuízo da apresentação da cer�dão referente a sua sede ou domicílio, de acordo com o
modelo constante do ANEXO X deste Edital.

c)        Cer�ficado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garan�a de Tempo de Serviço (FGTS).

d)        Cer�dão de regularidade de débitos rela�vos a tributos federais e à dívida a�va da União, inclusive as contribuições sociais

e)        Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Lei Federal n° 12.440, de 7 de julho de 2011)



 f)        Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, INSS e FGTS, cer�dões posi�vas com efeito de nega�vas e cer�dões
posi�vas que no�ciem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garan�dos ou com sua exigibilidade suspensa.

8.6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.6.3.1. Cer�dão Nega�va de Pedido de Falência e Concordata, do local do principal estabelecimento ou da filial de empresa que tenha
sede fora do Brasil, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

8.6.3.1.1. No caso de sociedade simples a proponente deverá apresentar Cer�dão Nega�va de Execução Patrimonial do
distribuidor civil da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro
prazo não constar do documento;

8.6.3.1.2. No caso de cer�dão posi�va, a licitante deverá juntar a cer�dão de Objeto e Pé, expedida pelo órgão competente,
esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões).

8.6.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.6.3.2.1. As peças contábeis, juntamente com os Termos de Abertura e Encerramento, deverão ser apresentadas através de cópias
reprográficas auten�cadas do Livro Diário, devidamente registrada no órgão competente, nos termos da legislação vigente;

8.6.3.2.2. Para as empresas que ainda não completaram o seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade
econômico-financeira por meio de balancetes mensais rela�vos ao período de seu funcionamento e apresentação de cópias
reprográficas auten�cadas do Livro Diário, devidamente registrado no órgão competente, nos termos da legislação vigente;

8.6.3.3. Índice de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC):

LG =
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

 

SG =
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

 

LC =
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

8.6.3.4. Serão consideradas habilitadas empresas que apresentarem os índices com resultados maior ou igual a 1;

8.6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.6.4.1 Atender na íntegra a exigência do ITEM 8.3 deste Edital.

 

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos deverão ser apreresentados numerados em ordem sequencial, não grampeados e não perfurados e todos os documentos
apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número de inscrição no CNPJ e endereço respec�vo;

9.2. A documentação exigida poderá ser apresentada por qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA , por publicação em órgão da imprensa
oficial, nos termos do disposto no ar�go 32 da Lei Federal 8.666/1993, sendo que nenhum documento será auten�cado pela Comissão Permanente de Licitação,
no ato da sessão da licitação;

9.3. Se a empresa licitante for a matriz, toda a documentação deverá estar em nome da matriz;

9.4. Se a empresa licitante for a filial, toda a documentação deverá estar em nome da filial par�cipante, exceto aqueles que, pela sua própria
natureza, forem comprovadamente emi�dos apenas em nome da matriz;

9.5. Se a empresa licitante for a matriz, e a prestadora de serviços for a filial, deverão ser apresentadas às documentações de ambas
simultaneamente;

9.5.1. No caso do item 9.4, fica a licitante ciente de que, caso vença o certame, matriz e filial constarão do Termo de Contrato e que os serviços só
poderão advir destas;

9.6. A aceitação dos documentos ob�dos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Comissão
Permanente de Licitação;

9.7. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos;

9.8. Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, deverá estar acompanhado da respec�va tradução para o
idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado;

 

 

X - DA ABERTURA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DO JULGAMENTO

10.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será realizada sessão pública para CREDENCIAMENTO dos licitantes interessados,
recebimento do envelope nº 1 – Proposta de Preços e envelope nº 2 – Documentos de Habilitação, abertura dos envelopes, classificação e decisão sobre
classificação das proposta do certame, seguindo os procedimentos a seguir;

10.1.1. Verificada a regularidade formal dos envelopes 1 e 2, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes
“PROPOSTA DE PREÇOS”, que serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes credenciados, se houver, após o que
passarão à análise dos membros da Comissão de Licitação;

10.1.2. A análise das Propostas, bem como da Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e BDI pela Comissão Permanente de
Licitação visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

10.1.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitação efetuar as correções de erros de soma e/ou mul�plicação porventura existentes nas
propostas de preços. No caso de correções, prevalecerá sempre o valor unitário;



10.2. Serão desclassificadas as propostas:

10.2.1. Que não atendam às exigências do ato convocatório ou estejam em desacordo com a legislação vigente;

10.2.2. Com valor global superior ao orçado pela SUBPREFEITURA PARELHEIROS corresponde ao valor total apresentado na Planilha
Orçamentária da PMSP – Anexo II deste Edital ou com valores unitários superiores aos valores unitários orçados pela SUBPREFEITURA PARELHEIROS ou
ainda, com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do ar�go 48, inciso II, e seus parágrafos da Lei Federal no 8.666/93;

10.2.2.1.Caso a empresa apresente valor unitário inferior ao proposto pela Administração Pública, deverá apresentar a composição dos
custos para que se aprecie a viabilidade, sob pena de desclassificação;

10.2.3. Apresentadas com borrões, rasuras, erros, entrelinhas, emendas, ressalvas ou omissões, que a critério da Comissão Permanente de
Licitação, comprometam o seu conteúdo;

10.2.4. Com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respec�vos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração, nos termos do disposto no parágrafo 3º do art. 44, da Lei Federal no 8.666/93;

10.3. Julgamento e classificação das propostas:

10.3.1. O julgamento e classificação das propostas dar-se-ão de acordo com os critérios de avaliação constantes do ato convocatório, qual
seja, o MENOR PREÇO, resultante do maior desconto ofertado sobre a Planilha de Orçamento da SUBPREFEITURA PARELHEIROS e análise da Planilha de
Detalhamento da Taxa de Bene�cios e Despesas Indiretas – BDI, constantes no ANEXO II e ANEXO IV, respec�vamente;

10.3.1.1. A Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a classificação ou desclassificação das propostas apresentadas pelos
licitantes e as classificará, em ordem crescente, em função do menor preço global oferecido;

10.3.2. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, no ato da sessão
da apuração dos preços;

10.3.3. A Comissão Permanente de Licitação realizará a abertura do Envelope nº 2 Habilitação do 1º primeiro colocado, em conformidade
com o inciso VII do ar�go 16 da Lei Municipal nº 13.278/02, com redação alterada pela Lei Municipal nº 14.145/06, caso não cumpra as exigências será
aberto o do próximo colocado e assim sucessivamente até aferir um licitante habilitado;

10.3.4 A verificação dos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico será cer�ficada pela Comissão Permanente de Licitação e
deverão ser anexados ao Processo;

 10.3.4.1 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação,
ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada;

10.3.5. A MICROEMPRESA E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, assim qualificada, deverá apresentar toda a documentação exigida no edital,
podendo, todavia, no que tange à regularidade fiscal, exis�r documentos que apresentem alguma restrição, sem que isso impeça a con�nuidade de sua
par�cipação na licitação e, caso seja melhor classificada da licitação, deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, promover a
regularização, sendo que a prorrogação deverá ser concedida quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho, devidamente jus�ficados, tudo nos termos do Decreto 56.475/2015;

10.3.5.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 10.3.5 implicará na decadência do direito à contratação,
ensejando a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação quanto ao prosseguimento do certame, tudo nos termos do Decreto supracitado;

10.3.6. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será HABILITADA e CLASSIFICADA, mediante
Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação a ser publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;

 10.3.6.1. Na hipótese de inabilitação do primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura dos envelopes
e apreciará a documentação de habilitação, se houver das empresas remanescentes;

10.3.7. No prosseguimento, a Comissão Permanente de Licitação consultará os representantes das licitantes presentes, se houver, se desejam
interpor recurso nos termos da Lei Federal nº 8.666/93;

         10.3.7.1. A Comissão Permanente de Licitação aceitará a manifestação de interesse na interposição de recursos por meio eletrônico,
encaminhado para o endereço licitacaoparelheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

10.3.8. Havendo desistência expressa dos licitantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação declarará a empresa classificada em
primeiro lugar como habilitada e encaminhará à autoridade competente para adjudicação e homologação, nos termos do XII – DA HOMOLOGAÇÃO E DA
ADJUDICAÇÃO;

10.3.8.1. Esta desistência poderá ser encaminhada para o endereço eletrônico licitacaoparelheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

10.3.9. Havendo interposição de recurso a Administração publicará no D.O.C. convocação aos demais licitantes para eventual interposição de
contrarrazões de recurso, obedecerá ao prazo estabelecido na Lei 8666/93 Art. 109, a par�r do primeiro dia ú�l imediatamente posterior à publicação da
convocação no D.O.C – Diário Oficial da Cidade de São Paulo;

10.3.9.1. Passados os prazos para interposição de recursos e contrarrazões, a Administração terá também o prazo estabelecido na Lei
8666/93 Art. 109 para análise e decisão quanto aos recursos interpostos, bem como das contrarrazões, publicando sua decisão no D.O.C. – Diário
Oficial da Cidade de São Paulo;

10.3.10. Os Envelopes não abertos serão re�dos intactos pela Comissão Permanente de Licitação até a assinatura do contrato;

10.3.11. Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato mo�vado da Comissão Permanente de Licitação;

10.3.12. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência des�nada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência não existente no Edital, bem como a inclusão de documento ou informação
que deveria originalmente constar da Habilitação ou da Proposta;

 

 

XI - DOS RECURSOS

11.1. Os recursos eventualmente interpostos serão processados e julgados de acordo com o ar�go 109, seus parágrafos e incisos, da Lei 8.666/93
e alterações posteriores, devendo ser protocolados no prazo legal, dirigidos ao setor de Licitações e Contratos, na Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros, 5.252,
Jardim dos Álamos, 04883-025, São Paulo – SP, nos dias úteis, das 09:00 às 16:00 horas;

11.1.1 Deverá ser recolhida as custas aos cofres públicos pela inclusão de documento, no ato da formalização será emi�da documento de
arrecadação próprio;

11.2. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviadas pelo correio, telex, fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação
se dentro dos prazos previstos em lei, as pe�ções originais não �verem sido protocolizadas, após pagamento da taxa devida.

 



 

XII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

12.1 Julgados eventuais recursos administra�vos, o �tular da Pasta decidira sobre a homologação do procedimento licitatório e adjudicará o
objeto da licitação à licitante melhor classificada.

 

 

XIII- DOS PREÇOS E REAJUSTE

13.1 Os preços oferecidos na proposta melhor classificada NÃO SERÃO ATUALIZADOS PARA FINS DE CONTRATAÇÃO .

13.1.1 Os referidos preços cons�tuirão, a qualquer �tulo, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e
pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

13.2. Não haverá concessão de reajuste econômico, Decreto nº 48.971 de 27/11/07.

 

 

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. SERÁ EXIGIDA PRESTAÇÃO DE GARANTIA no valor de 5% (cinco por cento) do valor contratado conforme previsto no parágrafo 1º do ar�go
56 da lei nº 8.666/93. A garan�a responderá por todas as importâncias que, a qualquer �tulo, forem devidas pela CONTRATADA à Prefeitura do Município de São
Paulo, inclusive multas não pagas;

14.1.1. A Garan�a deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Contrato, possibilitando a prorrogação mediantes
solicitação jus�ficada, uma única vez;

14.2. A garan�a prestada deverá ser subs�tuída automa�camente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento,
independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garan�do o contrato celebrado, sob pena de incorrer a
CONTRATADA nas penalidades previstas neste Edital;

14.3  Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garan�a da execução do contrato e seus reforços será liberado ou res�tuído após
a liquidação de eventuais multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA;

14.4  A garan�a prestada na modalidade seguro-garan�a ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do contrato;

 

 

XV - DA CONTRATAÇÃO

15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este edital como
Anexo XV;

15.2. O referido contrato reger-se-á pelas disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
posteriores, Decretos Municipais nº 48.184/07, nº 50.977/09, e demais normas complementares, disposições deste edital e da proposta apresentada pela
CONTRATADA;

15.3. A empresa a quem o objeto foi adjudicado e o certame homologado deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
convocação pelo Diário Oficial da Cidade de São Paulo, comparecer à Coordenadoria de Administração e Finanças, localizada Estrada Ecoturís�ca de Parelheiros,
Jardim dos Álamos, 04883-025 – São Paulo – SP para re�rada da nota de empenho e assinatura do Termo de Contrato, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

15.4. É condição para assinatura do Termo de Contrato a apresentação do orçamento completo e detalhado que permita à municipalidade a
conferência minuciosa de todos os itens a serem realizados, comprovando-se que os custos e o BDI encontram-se dentro dos padrões adotados pela
municipalidade;

15.5. Na assinatura do Termo de Contrato, deverá a adjudicatária apresentar, devidamente atualizados, os seguintes documentos:

1. Contrato Social ou documento equivalente;

2. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

3. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, rela�vo à sede da licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

4. Cer�dão Nega�va de Débitos Tributários Mobiliários, rela�va ao Município de São Paulo;

1. Na hipótese de não ser cadastrada como contribuinte neste Município de São Paulo, DECLARAÇÃO firmada por seu representante
legal ou procurador, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda deste Município, rela�vamente aos
tributos mobiliários;

5. Cer�dão Nega�va de Débito para com o Sistema de Seguridade Social – CND;

6. Cer�ficado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço – FGTS;

7. Comprovação de que a empresa não está inscrita no CADIN;

8. Apresentação do orçamento completo e detalhado que permita à municipalidade a conferência minuciosa de todos os itens a serem
realizados, comprovando-se que os custos e o BDI encontram-se dentro dos padrões adotados pela municipalidade;

9. Indicação do responsável técnico pela execução do objeto do contrato e o preposto que o representará durante a execução dos
trabalhos;

10. O responsável técnico indicado pela contratada, deverá estar dentre aqueles que figuram no(s) atestado(s) de responsabilidade técnica
apresentados no certame e apto a exercer as suas a�vidades, perante o respec�vo Conselho Profissional no Estado de São Paulo;

11. Cronograma �sico-financeiro do ajuste, com indicação dos prazos e das diversas etapas de execução, para análise e aprovação da
fiscalização do contrato;

12. Declaração, firmada sob as penas da lei, do compromisso de fornecimento ou de u�lização de produtos de empreendimentos
minerários que tenham procedência legal, nos termos do modelo constante do Anexo Único do Decreto Municipal nº 48.184/207,
constante como ANEXO XIV do edital;

13. Declaração, firmada sob as penas da lei, do compromisso de u�lização de produtos e subprodutos de madeira de origem exó�ca, ou de
origem na�va que tenha procedências legal, nos termos do modelo constante do Anexo Único do Decreto Municipal nº 50.977/2009,
constante como ANEXO XIV do edital;



15.6. Ficam fazendo parte integrante do presente CONTRATO a Proposta da CONTRATADA, a Ata da Sessão Pública da TOMADA DE PREÇOS, na
qual constam os preços finais alcançados e o Edital da Licitação que a precedeu, bem como seus anexos;

15.7. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/2002 e demais normas per�nentes,
aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos omissos;

15.8. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação,
novação ou precedente;

15.9. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, para atualização, sendo sua
obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.10. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do
presente ajuste;

15.11. Termo de Contrato deverá ser assinado na sede da SUBPREFEITURA PARELHEIROS pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio
da empresa ou procurador) mediante apresentação do contrato social ou procuração e cédula de iden�dade do representante, uma vez atendidas as exigências
deste edital;

15.12. O prazo para assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, e dentro de 05 (cinco) dias úteis, desde que solicitado por
escrito, durante seu transcurso e ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Administração;

 

 

XVI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. As condições de pagamento estão estabelecidas no Anexo XV (Minuta do Termo de Contrato);

16.2. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato onerarão a dotação retro mencionada no preambulo deste Edital;

 

 

XVII - DAS PENALIDADES E MULTAS

17.1. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não man�ver a proposta, ou fizer declaração falsa, garan�do o contraditório e a ampla
defesa, estará sujeita a:

17.1.1. Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor total es�mado dos serviços;

17.1.2. Impedida de licitar e contratar com a administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital, no
contrato e das demais disposições legais.

17.2. A impossibilidade da adjudicatária em assinar o contrato por força da não comprovação de situação regular, sua recusa em assiná-lo ou a
não re�rada na Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido, sem jus�fica�va aceita pela Administração, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor
total da proposta.

17.3. Multa de 5% do valor da proposta se a licitante classificada não sanear as falhas referentes aos documentos de habilitação apresentados, no
prazo legal de até 3 (três) dias.

17.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

17.5. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92 e alterações subsequentes.

17.6. As licitantes e a Contratada estarão ainda, sujeitas às sanções penais previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e
alterações posteriores.

17.7. Garan�do o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da in�mação da empresa
apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida a�va, sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

17.8. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Adjudicatária da responsabilidade de
perdas e danos decorrentes das infrações come�das.

17.9. Os danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da Adjudicatária serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contado da no�ficação administra�va, garan�da a ampla defesa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, incidir multa de 10% sobre o valor total da
contratação.

17.10. As importâncias rela�vas às multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, nos termos do parágrafo
único do Ar�go 55 do Decreto Municipal 44.279/03.

17.11. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administra�vas ou penais previstas na Lei Federal nº 8666/93 e alterações
posteriores.

 

 

XVIII - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

18.1 O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que
fizerem parte do ajuste.

18.2 A fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servirá de base à lavratura dos Termos de Recebimento.

18.3 O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado, pelo responsável no acompanhamento e fiscalização do objeto do contrato,
mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias, da comunicação escrita do contratado.

18.4 O objeto será recebido defini�vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 e termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

18.5 A responsabilidade da Contratada pela qualidade, solidez, correção e segurança dos serviços executados subsis�rá na forma da Lei, mesmo
após seu recebimento defini�vo.

18.6 O prazo de garan�a da obra será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Defini�vo a ser emi�do por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente.

 



 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade
entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;

19.2. Das sessões públicas de processamento desta licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, membros e licitantes presentes;

19.3. A recusa ou a impossibilidade de assinaturas deve ser registrada expressamente na própria ata;

19.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, assim como as propostas, serão rubricados pela Comissão
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes;

19.5. Os documentos cujo prazo de validade não esteja especificado neste Edital ou em lei terão validade de 60 (sessenta) dias da data de sua
expedição;

19.6. APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES, estes não poderão ser subs�tuídos ou complementados;

19.7. Cada licitante só poderá apresentar uma única Documentação para Habilitação e uma única Proposta de Preço;

19.8. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condições do objeto da licitação, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impedi�vo da formulação da Proposta e do cumprimento do Contrato;

19.8.1. As licitantes poderão, faculta�vamente, realizar uma vistoria prévia no local onde serão realizados os serviços, pelo engenheiro
responsável técnico da empresa para efetuar o seu próprio levantamento das reais condições �sicas, ambientais e técnicas em que serão desenvolvidos os
trabalhos;

19.8.2. Não serão admi�das, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento do local objeto dos trabalhos, das obras
propriamente ditas e de dificuldades técnicas não previstas;

19.9. Com a entrega de sua Proposta, o licitante assume implicitamente as condições constantes deste Edital, presumindo-se que:

19.9.1. Recebeu todos os elementos técnicos e as informações, suficientes para o preparo de sua proposta;

19.9.2. Assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais adquiridos e/ou u�lizados para a execução dos serviços, tanto no que se
refere ao seu pagamento quanto à sua qualidade;

19.9.3. Assume integralmente as responsabilidades trabalhistas e as contribuições sociais e previdenciárias per�nentes;

19.10. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial da Cidade - DOC e no endereço eletrônico h�p://e-
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;

19.11. Os demais atos per�nentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial da Cidade;

19.12. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença dos par�cipantes, ou
relegadas para ulterior deliberação, a juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos;

19.13. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do certame, promover diligências complementares com vistas a
esclarecer, complementar a instrução do processo ou comprovar a exequibilidade da proposta, podendo para tanto requerer esclarecimentos aos licitantes;

19.14. Os proponentes in�mados para prestar esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão, sob pena de
desclassificação e/ou inabilitação;

19.15. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a con�nuidade dos trabalhos;

19.16. A SUBPREFEITURA PARELHEIROS, poderá exigir que se ateste a qualidade e as caracterís�cas dos materiais u�lizados e dos serviços
executados, através de ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, correndo as despesas resultantes por conta da
Contratada;

19.17. A SUBPREFEITURA PARELHEIROS se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, no mesmo local, obras e/ou serviços dis�ntos
dos abrangidos na presente licitação;

19.18. Fica assegurado à Administração Municipal de São Paulo o direito de, a qualquer tempo e no seu interesse, anular ou revogar a presente
licitação, no todo ou em parte, dando ciência aos par�cipantes na forma da legislação vigente;

19.19. Fica eleito o foro e a Comarca da Capital do Estado de São Paulo para solução de toda e quaisquer divergências decorrentes da presente
licitação.

 

XX - ANEXOS

Anexo I         Memorial Descritivo; - Documento SEI nº 030912023
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Anexo III       Cronograma Físico-Financeiro; - Documento SEI nº 030911973
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Anexo XII       Modelo de Proposta de Preço; - Documento SEI nº 030928115



Anexo XIII      Modelo de Análise Econômico-financeira; - Documento SEI nº 030928115

Anexo XIV     Modelo de Declarações – atendimento ao decreto 48.182 e 50.977; - Documento SEI nº 030928115
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