RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SÃO PAULO NEGÓCIOS Nº. 001/2017
PROCESSO SÃO PAULO NEGÓCIOS nº. 002/2017
INFORMES PRELIMINARES
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 23/01/2018 – Início às 10:00h.
LOCAL: SÃO PAULO NEGÓCIOS, situada na Rua Libero Badaró, 293, 12º andar, CJ12A –
Centro – CEP: 01009-000 - São Paulo – SP.

ESCLARECIMENTOS E INFORMES COMPLEMENTARES: pessoalmente no mesmo local,
no

horário

comercial,

ou

pelos

telefones

(11)

3343-6000,

ou

pelo

e-mail:

uira.semeghini@spnegocios.com.br.

A SÃO PAULO NEGÓCIOS, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 28.743.311/0001-60, convida para participar da
Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", Processo
SPN nº 002/2017, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de atividades auxiliares (recepcionistas, copeira e auxiliar de limpeza),
com fornecimento exclusivo de mão de obra, equipamentos e materiais, atendendo ao
estabelecido no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, conforme prazo,
especificações e condições definidos no presente Edital e em seu MEMORIAL DESCRITIVO Anexo I.

Esta licitação será regida pelas disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 e agosto de 2014,
bem como pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, que as licitantes declaram
conhecer e concordar.

As propostas deverão obedecer às especificações e procedimentos deste instrumento
convocatório, bem como de seus anexos, que dele fazem parte, para todos os fins e efeitos de
direito.

A licitação será processada na sede da SÃO PAULO NEGÓCIOS, no endereço acima indicado,
em sessão pública, com início às 10:00h do dia 23/01/2018, e será conduzida pelo Sr. Pregoeiro
e respectiva Equipe de Apoio, nomeados pela Presidência.

1

O Credenciamento das Empresas dar-se-á no mesmo dia e horário definido no parágrafo
anterior.

IV – VISTORIA TÉCNICA

4.1 A vistoria ao local onde serão prestados os serviços é facultativa e deverá ser realizada por
representante da licitante, devidamente identificado. Para tanto, o interessado deverá solicitar,
junto à Gerência de Administração e Finanças da SÃO PAULO NEGÓCIOS, o agendamento da
sua vistoria – contato com o Sr. Uirá Sorbo Semeghini, nos telefones (11) 3343-6000, nos
horários de 08h às 12h e das 14h às 17h, dos dias úteis, no período compreendido de 18/12 a
22/01/2018.

4.1.1 A importância da vistoria ao local onde serão prestados os serviços por parte das empresas
interessadas está relacionada ao conhecimento prévio das características, dificuldades e
condições

de

trabalho,

não

cabendo,

posteriormente,

qualquer

alegação

de

seu

desconhecimento.

4.1.2 A SÃO PAULO NEGÓCIOS fornecerá o comprovante de realização do Laudo de
Vistoria, em conformidade com o modelo sugerido (Anexo IX), o qual poderá ser apresentado
pela empresa interessada no momento do seu Credenciamento (Vide Capítulo V).

4.1.2.1. Referido Laudo de Vistoria deverá ser assinado pelo responsável da SÃO PAULO
NEGÓCIOS que acompanhou o representante da empresa interessada durante a vistoria, bem
como por este.
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