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8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, a
Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de nova documentação, marcando-se nova data
para a sessão pública mediante publicação na imprensa oficial.
9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1.Resultado. Será considerado vencedor do certame o licitante que,
cumprindo todos os requisitos de habilitação e atendendo às demais
condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço.
9.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do
objeto.
9.3. Preços finais no direito de preferência. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que
exerceu o direito de preferência de que trata o item 7.7 deste Edital deverá
apresentar, no prazo de dois dias úteis contados da data de adjudicação do
objeto, os novos preços unitários para a contratação a partir do valor total final
obtido no certame.
9.3.1. Os novos preços unitários serão apresentados em planilha
elaborada de acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.
9.3.2. Caso a obrigação estabelecida no item 9.3 não seja cumprida
pelo licitante, os preços unitários finais válidos para a contratação
serão apurados pela Comissão Julgadora da Licitação mediante a
aplicação linear do percentual que retrate a redução obtida entre o
valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no
certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários
ofertados na referida proposta.
9.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa
oficial.
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9.4.1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública
em que o resultado for proclamado pela Comissão Julgadora da
Licitação, hipótese em que a intimação constará da respectiva ata.
9.4.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela
publicação no Diário Oficial do Estado.
9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas
diversas fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes
mediante a interposição de recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.
9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade
Contratante, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital.
9.5.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que
estiverem desacompanhados das respectivas razões de fato e de
direito.
9.5.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes,
os quais poderão apresentar contrarrazões no prazo de cinco dias
úteis.
9.5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão
no prazo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir
devidamente informado.
9.5.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver
sobre a habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir eficácia suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.
9.6. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem
interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissão Julgadora da Licitação encaminhará o procedimento licitatório à
autoridade competente para homologação do resultado do certame e
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adjudicação do objeto ao licitante vencedor, publicando-se os atos no Diário
Oficial do Estado.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será
convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V
deste Edital.
10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de
contrato será fixado pela Unidade Contratante no ato de convocação
e poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela
adjudicatária e aceita pela Unidade Contratante.
10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo
de contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária
mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio
eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá
ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Unidade Contratante, a
contar da data de seu recebimento.
10.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da
celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela
adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na
etapa de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade
Contratante verificará a situação por meio eletrônico e certificará a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos
comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for
possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para
comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias úteis,
sob pena de a contratação não se realizar.
10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato,
bem como para a realização dos pagamentos dele decorrentes, a inexistência
de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos
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não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta
condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os
respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e
2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
10.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a
celebração do contrato:
10.4.1. a indicação de gestor encarregado de representar a
adjudicatária com exclusividade perante o contratante, caso se trate
de sociedade cooperativa;
10.4.2. a apresentação do documento de que trata o item 5.1.4, “a”,
deste Edital com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso,
quando a sede da adjudicatária estiver situada em região não
compreendida na área de jurisdição da referida entidade;
10.4.3. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época
do certame licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião
da celebração do contrato por meio de declaração específica, caso
exigida no item 5.1.5 deste Edital;
10.4.4. A regularização da regularidade fiscal e trabalhista da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas
condições do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 que tenha sido
habilitada com restrições, nos termos do item 8.5 deste Edital.
10.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do
prazo estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento
das condições de celebração previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às
sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a
Unidade Contratante poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato,
desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas
condições da proposta vencedora.
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11. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
11.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da
contratação,

a

adjudicatária

deverá

prestar

garantia

de

execução

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.
11.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa
injustificada

para

a

assinatura

do

contrato,

caracterizando

descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do item
10.5, e sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e
demais normas pertinentes.
11.1.2. Se o valor global da proposta da adjudicatária for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e
“b” do § 1º do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/1993, será exigida a
prestação de garantia adicional correspondente à diferença entre o
menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor
da correspondente proposta.
11.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:
11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante
depósito bancário em favor da Unidade Contratante no Banco do
Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor
depositado.
11.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da
dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
11.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no
instrumento deverá constar a renúncia expressa do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.
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11.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será
aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do
Edital. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, a
adjudicatária poderá apresentar declaração firmada pela seguradora
emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente
para a cobertura de todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital.
11.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:
11.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do
objeto do contrato;
11.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes
de culpa ou dolo da contratada durante a execução do objeto do
contrato;
11.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade
Contratante à contratada na forma do item 12 deste Edital; e
11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao
contrato não adimplidas pela contratada, quando couber.
11.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade que não as seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou força maior;
11.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes
de atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante.
11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a
modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses
após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura
de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja
comunicado pela Unidade Contratante após expirada a vigência do contrato
ou a validade da garantia;
11.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação
dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas
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condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o
pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva
reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que
for notificada pela Unidade Contratante para fazê-lo.
11.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que
constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta
será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com
a autorização concedida pela Unidade Contratante para que a contratada
realize o levantamento do depósito em dinheiro.
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei
Estadual nº 6.544/1989 ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:
12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Unidade Contratante;
12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;
12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública estadual, por
prazo não superior a dois anos;
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública federal, estadual ou municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os
prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 12.1.3.
12.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade
Contratante rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório
e ampla defesa, aplique as demais sanções eventualmente cabíveis.
12.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser
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registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo –
CAUFESP, no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro
Nacional

de

Empresas

Inidôneas

e

–

Suspensas

CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).
12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos
os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à
contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital,
seus anexos ou no termo de contrato.
12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios
da Administração Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir
fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato,
será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização
nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº
60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas
cabíveis.
12.6. Uso irregular de madeira exótica ou nativa da flora brasileira. O
descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, do
Decreto Estadual n° 53.047/2008 sujeitará a contratada à aplicação da sanção
administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública por até
três anos, estabelecida no artigo 72, §8º, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998,
observadas

as

normas

legais

e

regulamentares

pertinentes,

independentemente de sua responsabilização na esfera criminal e sem
prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.
13. SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Limites. Mediante prévia e expressa autorização da Unidade Contratante,
a contratada poderá subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, para execução de todas
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as atividades, com exceção das relacionadas às parcelas de maior relevância
do objeto licitado.
13.1.1. Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior
relevância do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais
houver sido exigida na habilitação, como requisito de qualificação
técnica, a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de
capacidade técnico-operacional.
13.1.2. A autorização dada pela Unidade Contratante é condição para
a subcontratação regular, mas não implica em partilha nem redução
das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.
13.1.3. Cabe à contratada zelar pela perfeita execução do objeto do
contrato,

bem

como

pela

padronização,

compatibilidade,

gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente
perante a Unidade Contratante pelo cumprimento das obrigações que
forem objeto de subcontratação.
13.1.4.

Não

serão

realizados

pagamentos

diretamente

às

subcontratadas.
13.2. Procedimento. A subcontratação será formalizada de acordo com o
seguinte procedimento:
13.2.1. Submissão, pela contratada, de pedido fundamentado de
subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a
quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;
13.2.2. Autorização prévia, por escrito, da Unidade Contratante para a
subcontratação;
13.2.3. Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigidos na habilitação do
certame licitatório;
13.2.4. Análise e aprovação por escrito, pela Unidade Contratante, da
documentação apresentada pela subcontratada. A subcontratada que
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não demonstrar a regularidade da documentação exigida no item
13.2.3 poderá ser substituída pela contratada, mantido o mesmo
objeto, no prazo que lhe for assinalado pela Unidade Contratante.
13.2.5. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste
equivalente celebrado entre a contratada e a subcontratada, o qual
será juntado aos autos do processo administrativo.
13.3. Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente
autorizadas pela Unidade Contratante. A subcontratação não formalizada
segundo o procedimento previsto no item 13.2 deste Edital, aplicável
inclusive nas hipóteses de substituição da subcontratada, constituirá motivo
para a rescisão unilateral do contrato
14. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO
DO OBJETO
14.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem
como as normas aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de
reajuste, quando aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta
constitui o Anexo V deste Edital.

15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital,
devendo protocolar a petição no endereço indicado no preâmbulo em até
cinco dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos
envelopes e das declarações complementares. As impugnações não
suspendem os prazos previstos no Edital.
15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da
Licitação em até três dias úteis, contados do protocolo.
15.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova
data para realização da sessão pública, se for o caso.
15.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e
ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
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15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação
tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em
especial no Projeto Básico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão
Julgadora da Licitação.
16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será
efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
16.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São
Paulo para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na
esfera administrativa.
16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando
vencidos em dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Projeto Básico
Anexo II – Declarações complementares
Anexo II.1 – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos
de Habilitação;
Anexo

II.2

-

Declaração

de

enquadramento

como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo II.3 – Declaração de enquadramento como cooperativa
que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/2007.
Anexo III – Modelos para o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
Anexo III.1 – Modelo de proposta de preço;
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Anexo III.2 – Modelo de planilha de preços unitários e totais;
Anexo III.3 – Cronograma físico-financeiro;
Anexo III.4 – Demonstrativo da composição do BDI;
Anexo III.5 – Demonstrativo dos encargos sociais;
Anexo III.6 – Declaração de elaboração independente de
proposta.
Anexo IV – Modelos para o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
Anexo IV.1 – Declaração a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;
Anexo IV.2 – Declaração de compromisso de utilização de
produtos e subprodutos de madeira, nos termos do Decreto
Estadual nº 53.047/2008;
Anexo IV.3 – Declaração de ciência quanto à proibição do uso
de amianto, asbesto e derivados no Estado de São Paulo, nos
termos da Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018.
Anexo V - Minuta do contrato
Anexo VI– Cópia da Resolução SIMA n° 30, de 10 de maio de 2019;
Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada
Anexo VIII – Modelo referente à visita técnica

São Paulo, 21 de outubro de 2019.

ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR
Superintendente
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ANEXO II
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO II.1
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome
empresarial),

interessado

em

participar

da

Concorrência

nº

004/DAEE/2019/DLC, Processo DAEE/2796282/2019, cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do
inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada
pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008
(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO
EDITAL.
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF
nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial),

interessado

em

participar

da

Concorrência

nº

004/DAEE/2019/DLC, Processo DAEE/2796282/2019, DECLARO, sob as penas
da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no
mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE
PREENCHA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI
FEDERAL Nº 11.488/2007

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4.
DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF
nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial),

interessado

em

participar

da

Concorrência

nº

004/DAEE/2019/DLC, Processo DAEE/2796282/2019, DECLARO, sob as penas
da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº
12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do
caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser
comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou
documento equivalente;

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III

ANEXO III.1

CONCORRÊNCIA N º 004/DAEE/2019/DLC
PROCESSO DAEE/2796282/2019
À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial,
CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter
analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter
tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a
execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral
responsabilidade pelo valor total de R$ __________________ (valor por extenso),
já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro
anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º 004/DAEE/2019/DLC
PROCESSO DAEE/2796282/2019
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L)

%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1. Administração Central (AC)

%

PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF)

%

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
1. Seguros (S)

%

2. Garantias (G)

%

3. Riscos (R)

%
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias

%

PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS
1. Imposto Sobre Serviços – ISS

%

2. Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS

%

3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS

%

4. Contribuição previdenciária

%
Subtotal Tributos (T)

%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se

Onde:
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AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneração;
T: taxa de incidência de tributos;

BDI adotado na proposta
(Acórdão TCU-Plenário nº 2622/2013)

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

%
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ANEXO III.5

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO III.6
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF
nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial),

interessado

em

participar

da

Concorrência

nº

004/DAEE/2019/DLC, Processo DAEE/2796282/2019, DECLARO, sob as penas
da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir
na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de
fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado,
direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
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f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios
de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei
Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos
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Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO”
ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome
empresarial),

interessado

em

participar

da

Concorrência

nº

004/DAEE/2019/DLC, Processo DAEE/2796282/2019:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere
a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição
Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do
item 2.2 deste Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das
disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999; e
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do
parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº
53.047/2008

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº
53.047/2008, que o licitante ________________________ nome empresarial),
interessado em participar da Concorrência nº 004/DAEE/2019/DLC, Processo
DAEE/2796282/2019, somente utilizará produtos e subprodutos de madeira de
origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com
autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá
acarretar a rescisão do contrato bem como a aplicação das sanções
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 72, § 8º,
inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998, sem prejuízo de outras implicações na
esfera criminal.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE
AMIANTO, ASBESTO E DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS
TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº
53.047/2008, que o licitante ________________________ nome empresarial),
interessado em participar da Concorrência nº 004/DAEE/2019/DLC, Processo
DAEE/2796282/2019, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº
12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo,
de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composição.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 004/DAEE/2019/DLC
PROCESSO DAEE/2796282/2019
CONTRATO n.°

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA E ____ ______ ______
__________,

TENDO

EXECUÇÃO
RESERVATÓRIO

POR

DAS
DE

OBJETO

OBRAS
DETENÇÃO

A
DO
E

CONTROLE DE CHEIAS DENOMINADO
RM-19 JABOTICABAL, NOS MUNICÍPIOS
DE SÃO PAULO, SÃO CAETANO DO SUL
E SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO
ESTADO DE SÃO PAULO.

O DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, doravante designado
“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Senhor Alceu Segamarchi
Junior, RG nº 9.418.666-2 SSP/SP e CPF nº 031.881.868-00, no uso da
competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de
1970, e ______________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________________,
com sede ______________________, a seguir denominada “CONTRATADA”, neste
ato representada pelo(a) Senhor(a) ______________________, portador do RG nº
______________________ e CPF nº ______________________, em face da adjudicação
efetuada no certame licitatório indicado em epígrafe, celebram o presente
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TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n° 6.544/1989,
da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente
outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a Execução das Obras do Reservatório
de Detenção e Controle de Cheias Denominado RM-19 JABOTICABAL, nos
Municípios de São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, no
Estado de São Paulo, conforme as especificações técnicas constantes do
Projeto Básico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas
técnicas da ABNT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a
eficácia e a qualidade requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá ter início a partir da data da ordem de
início dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no Projeto Básico
e no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto
Básico, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à
sua plena e adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros,
transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro
apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a
prévia celebração de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela
CONTRATADA e instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente ajuste será de 21 (vinte e um) meses e o prazo
de execução será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data da ordem
de início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante a celebração de
Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº
8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do
cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos
do processo administrativo.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, que
constitui Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas
em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitações, cabe:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS
I. - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos,
normas técnicas, especificações dos fabricantes de materiais, memoriais
descritivos e instruções da fiscalização do CONTRATANTE, bem como a boa
técnica;
III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e
uso/locação dos equipamentos necessários à execução do objeto deste
contrato;
IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do
objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não
excluindo

ou

reduzindo

essa

responsabilidade

acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

a

fiscalização

ou
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V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes
seguros, encaminhando cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e
eventuais alterações ou substituições:
a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor,
abrangendo cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em
consequência da execução de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislação pertinente;
VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da
CONTRATADA;
b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade
intelectual de terceiros;
c) de

defeitos

ou

incorreções

dos

serviços

executados

pela

CONTRATADA e eventuais subcontratadas;
d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública
adjacente à obra;
e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra
danificada

por

incêndio

ou

qualquer

outro

sinistro,

independentemente de cobertura do seguro;
VII.

Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos

empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados,
assumindo todas as responsabilidades daí decorrentes;
VIII.

Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução

dos serviços a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que
eventualmente venham a ocorrer;
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IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da
CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras em questão,
atualizando sempre que necessários e/ou quando houver alterações;
X.

Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de

sua propriedade, bem como aqueles provenientes de remoções para
reutilização e/ou os fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato,
responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição;
XI.

Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança

do Trabalho, devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como
as orientações da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) , de
acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional),
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ou PCMAT (Programa
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção),
quando for o caso;
XII.

Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente

para cumprir o prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo
obrigatória para início dos serviços a apresentação de fichas de registro dos
funcionários que estarão lotados na obra, inclusive terceirizados.
XIII.

Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao

CONTRATANTE, para receber instruções, bem como para proporcionar à
equipe de fiscalização a assistência necessária ao desempenho das suas
tarefas;
XIV.

Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar

visível do canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo
CONTRATANTE;
XV.

Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e

atender a eventuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
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XVI.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao CONTRATANTE;
XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas
expensas, de quaisquer vícios e defeitos provenientes da execução do objeto
deste contrato, assumindo a responsabilidade pela segurança e solidez dos
trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do solo, nos
termos do artigo 618 do Código Civil;
XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado
a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, o valor correspondente ao prejuízo apurado;
XIX.

Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes
de pagamentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos
empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao CONTRATANTE por
força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou comprovação
que seja solicitado;
XX.

Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades

previstas no Projeto Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças
ambientais, alvarás, etc.);
XXI.

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus

empregados, instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua
efetiva utilização;
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XXII.

Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos

necessários à perfeita execução do objeto do contrato;
XXIII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será
expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente
de qualquer espécie;
XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no
serviço for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo

determinado pelo CONTRATANTE;
XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por
crachá com fotografia recente;
XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais
subcontratados,

quanto

à

prevenção

de

incêndios

nas

áreas

do

CONTRATANTE;
XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer
anormalidade que verificar durante a execução dos serviços;
XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar
os esclarecimentos que lhe forem solicitados;
XXX. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que
não esteja sendo executada de acordo com as melhores práticas de engenharia
ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do
contrato mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em
alteração quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoração de
custos ao CONTRATANTE;
XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas aplicáveis;
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XXXIII. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à
interpretação de projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar
no livro “Diário de Ocorrências” todas as observações apresentadas pela
fiscalização;
XXXIV.

Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual

referentes aos produtos, projetos, soluções e documentos congêneres
desenvolvidos pela CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, permitindo
ao CONTRATANTE distribui-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações;
XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos
serviços contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
XXXVI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados;
XXXVII.

Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção

e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou
estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual
nº 60.106/2014, abstendo-se de práticas como as seguintes:
a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
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c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados;
d) no tocante a licitações e contratos:
i.

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento
licitatório público;

ii.

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;

iii.

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

iv.

fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

v.

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar

de

licitação

pública

ou

celebrar

contrato

administrativo;
vi.

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato
convocatório

da

licitação

pública

ou

nos

respectivos

instrumentos contratuais; ou
vii.

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos celebrados com a Administração Pública;

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito
das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema
Financeiro Nacional;
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
XXXVIII. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente,
preservando a fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e
mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e
segurança;
XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa que tenham procedência legal e, no caso de
utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual
nº 53.047/2008, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica
cadastrada no CADMADEIRA;
XL.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de

julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto
ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 de
junho de 2018.
XLI. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que
houver instalado para executar os serviços, bem como pela recuperação ou
reabilitação das áreas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao
meio ambiente;
XLII.

Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da

construção civil originários da execução do objeto do contrato, nos termos da
Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material
para usos futuros;
b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
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temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou

aplicações

economicamente

viáveis

que

permitam

a

sua

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
XLIII. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas
da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou ao
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso;
XLIV. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser
aplicadas pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I- Expedir ordem de início dos serviços;
II- Exigir

o

cumprimento

de

todas

as

obrigações

assumidas

pela

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas deste instrumento, o Edital da
licitação e os termos de sua proposta;
III- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do
objeto do contrato;
IV- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físicofinanceiro e os termos deste ajuste;
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V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;
VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso
às áreas físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato,
observadas as suas normas de segurança internas;
VIII-

Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;

IX- Prestar

à

CONTRATADA

informações

e

esclarecimentos

que

eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos
serviços que tenham a executar, em tempo hábil, de modo a não prejudicar o
andamento dos trabalhos;
VIII. Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº
8.666/1993.
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos
devidamente qualificados, vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade
e o andamento da execução contratual, bem como realizar as medições dos
serviços efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no
todo ou em parte, das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado
pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado “Diário de
Ocorrências” ou “Diário de Obras”, em formatação fornecida pelo
CONTRATANTE ou no padrão observado pelo CREA/SP, servindo como
comunicação formal entre as partes quando as anotações forem rubricadas
pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro deverá ser
preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em
cópia, ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diário de Ocorrências” ou “Diário de Obras” deverão ser registrados
todas as ocorrências e operações realizadas na obra, em especial:
I.

as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II.

o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na
obra;

III. o recebimento de materiais;
IV. as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas;

PARÁGRAFO QUARTO
A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos.
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PARÁGRAFO QUINTO
A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade
empresária contratada para esta finalidade.

PARÁGRAFO SEXTO
É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo
sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos por ela indicados.
CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratação é de R$ ___________ (______________________).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos
(CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado,
tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria
obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro
da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e
instalações

auxiliares

à

obra;

tarifas

de

água,

energia

elétrica

e

telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos
sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de
normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas;
equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e
amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento
topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica,
entre outros.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente à contratação, perca as condições de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de
beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das
vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá
deixar de cumprir as obrigações avençadas perante o CONTRATANTE,
tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base na alegação
de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime
tributário diferenciado
CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar
o crédito orçamentário ___________, de classificação funcional programática
_________ e categoria econômica ___________

PARAGRÁFO ÚNICO
Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício
financeiro, as despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à
conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja
alocação será feita no início de cada exercício financeiro
CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir
da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições
devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA, com antecedência de
5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos:
I. relatórios escrito e fotográfico;
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II. cronograma refletindo o andamento da obra;
III. declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos
de madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no
caso de utilização de produtos e subprodutos de origem nativa:
a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°,
parágrafo primeiro, do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaração, sob
as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de
pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;
b) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da
legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais,
Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para
o controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das
respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela
recepção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e
concluídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos
serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo,
desenhos, catálogos, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo
representante do CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO QUARTO
Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao
CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos
listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o
processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e
com as cópias de documentos indicadas no caput desta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições,
correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da
obra, nos termos desta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
deverá ser feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei
Complementar

Federal

nº

116/2003,

e

respeitando

as

seguintes

determinações:
I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a
legislação municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao
ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de
retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;
II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN
pelo tomador dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter
a quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva
importância em nome da CONTRATADA no prazo previsto na legislação
municipal.
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b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a
título de “RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a
receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo
tomador dos serviços:
a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade
competente com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se
for o caso, da condição de isenção;
b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá
estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento
de cobrança equivalente;
c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do
documento de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal
para recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias
de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA

apresentar

a

documentação

devida

quando

do

vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos
seguintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra,
devendo necessariamente corresponder também à execução efetiva de
serviços previstos no Projeto Básico. O primeiro pagamento ficará
condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providências,
sob sua única e inteira responsabilidade:
I. apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/11/2019 às 20:44 , sob o número WCOA19701400020
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5706879.

fls. 8651

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

.
Rua Boa Vista, 170 – Fone 3293-8200–CEP 01014-000-SãoPaulo-SP

www.daee.sp.gov.br

II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual deverá
constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número
do processo administrativo;
III. colocação de placas;
IV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho
competente;
V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem
sido exigidos no contrato, vencidos até então.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em
nome da CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado
o seguinte procedimento:
I. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em
até dois dias úteis após a sua realização;
II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão
da fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até
cinco dias úteis contados a partir do recebimento da medição;
III. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da
medição correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o
termo inicial do prazo de pagamento.
IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada
à CONTRATADA no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa
correspondente.
V. As

faturas

que

apresentarem

incorreções

serão

devolvidas

à

CONTRATADA para retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da
data de reapresentação das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolução
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das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execução do contrato;
VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo
ensejarão a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a
que corresponderem os atrasos verificados.

PARÁGRAFO QUARTO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de
registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual
deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela
CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º
da Lei Estadual nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor
devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao
atraso verificado.

PARÁGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de
tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota
fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses
anteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO
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A

realização

de

pagamentos

não

isentará

a

CONTRATADA

das

responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação
definitiva dos serviços por ela executados.

PARÁGRAFO OITAVO
Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas
medições, é necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as
exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às exigências da
fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços serão reajustados, observando-se a periodicidade de 12 (doze)
meses, a contar da data da apresentação da proposta, e o índice os índices de
Terraplenagem, Estrutura e Obras de Arte em Concreto (Geral) e Serviços
Gerais com Predominância de Mão de Obra, calculados pela FIPE, divulgado
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto
Estadual nº 27.133/1987.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de
obedecer aos requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº
8.666/1993, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja
existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do
contrato para mais ou para menos, respectivamente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por
meio de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a
parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta
Cláusula, em especial nas seguintes hipóteses:
I.

a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou
não restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser
apresentada pela parte interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data
anterior à sessão pública de entrega dos envelopes e declarações
complementares ou posterior à expiração da vigência do contrato;
III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração
dos encargos suportados pela parte interessada;
IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a
majoração de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento,
seja pela possibilidade de evitar a sua ocorrência;
V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária,
hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste
instrumento.
VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária
imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por
esta.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO
A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários ao objeto do contrato, até o limite de:
I.

50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para
acréscimos, no caso de reforma de edifícios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para
supressões e acréscimos, nos demais casos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente
formalizada por meio da celebração de Termo Aditivo, respeitadas as
disposições da Lei Federal n° 8.666/1993. É nula a alteração determinada por
ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da autoridade
competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração previstos em
lei.
I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em
caráter excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os
requisitos fixados na Decisão nº 215/1999, do Plenário do Tribunal de Contas
da União, quais sejam:
a) a alteração seja consensual;
b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos
oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse
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público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento
licitatório;
c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade
técnica e econômico-financeira do contratado;
d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em
outro de natureza e propósito diversos;
f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à
otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios
sociais e econômicos decorrentes;
g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão
contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício
insuportável ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou serviço,
inclusive quanto à sua urgência e emergência.
II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será
autorizada se os requisitos elencados no inciso I desta Cláusula forem
atestados nos autos do processo administrativo pelo gestor do contrato e
contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente para
autorizar a celebração do aditamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de
preços unitários e totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação.
I. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais
serão remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim
Referencial de Custos da CPOS, vigente à época da contratação.
Justificadamente, poderão ser utilizados como referência os valores constantes
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –
SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO, ou de outros
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sistemas de preços utilizados por outros órgãos públicos, tais como a FDE, o
DNIT e o DER.
II. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens
acrescidos serão remunerados mediante pesquisa de preços específica,
realizada pelo CONTRATANTE com no mínimo três empresas do ramo, a qual
será juntada aos autos do processo por ocasião do aditamento, adotando-se
para cada item o valor mínimo obtido na pesquisa realizada.

PARÁGRAFO QUARTO
Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo
anterior será aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da
diferença entre o valor total constante da Planilha Orçamentária Detalhada,
que integra o Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA,
acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na
proposta. Quando cabível, o resultado final será atualizado pelos mesmos
índices de reajuste de preços previstos neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o
objeto deste ajuste. As condições de subcontratação, quando permitida pelo
CONTRATANTE, deverão obedecer aos termos e condições previstos no Edital
indicado no preâmbulo deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a
execução deste contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária,
cumulativamente:
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I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o
atendimento de todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital da
licitação,
II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato;
III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e
IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade
ao contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
A CONTRATADA prestou garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da contratação, no valor de R$ _____________ (valor por extenso) representada
pela NL (Nota de Lançamento) nº __________, de ____/_____/____.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte,
perante o CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a
88 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº
6.544/1989, nos termos do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento e
do seu Anexo VI.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção
física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em
conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº
6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/1993 e as regras específicas
estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no
preâmbulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação
escrita informando o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá,
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a realização de vistoria para fins de
recebimento provisório.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as
eventuais pendências verificadas.
II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a última e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no
Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 10 (dez) dias úteis
após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização e sanadas as
pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO QUARTO
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A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte
documentação para o recebimento definitivo de objeto:
I.

alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o
"habite-se" emitido pelo Município;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o
construído (“as built”);
III. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos
e sistemas instalados, especificações e garantias de equipamentos e
sistemas incorporados à obra por força deste contrato;
IV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
V. resultados dos testes e ensaios realizados;
VI. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
VII. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
VIII.

certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

PARÁGRAFO QUINTO
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na
proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos
no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO
O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas
intermediárias não afastam a responsabilidade técnica ou civil da
CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO
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O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos
motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e
artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos
de rescisão administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n°
8.666/1993, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
I.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

em relação ao cronograma físico-financeiro atualizado;
II.

Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos;

III.

Multas e eventuais indenizações.

PARÁGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a
CONTRATADA desmobilize o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e
desimpedido.

PARÁGRAFO QUINTO
O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao
marco legal anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento,
poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério
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do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e
administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo
de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto
Estadual nº 60.106/2014.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ainda ajustado que:
I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus
anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas,
croquis, desenhos técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros
documentos elaborados pela CONTRATADA para a execução do objeto por ela
executado.
III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei estadual n°
6.544/89, da Lei federal n° 8.666/93 e disposições regulamentares.
IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas
na esfera administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme
pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de
Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, ____ de __________ de 2019.
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__________________________
CONTRATANTE

__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________
(nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUÇÃO SIMA Nº 30, DE 10 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a aplicação das sanções
decorrentes
dos
procedimentos
licitatórios
e
dos
contratos
administrativos, no âmbito da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 3º do Decreto estadual
nº 31.138, de 09 de janeiro de 1990, com a redação dada pelo artigo 2º do
Decreto estadual nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, Considerando as
disposições das Leis federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989;
Considerando a importância em adotar, no âmbito da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente, uma padronização na aplicação de sanções;
Considerando a busca da eficiência no serviço público através da
descentralização de atribuições; Considerando que o procedimento e
aplicação de sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado,
estabelecida no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
âmbito da Chefia de Gabinete propiciará a celeridade do exame originário e
recursal da matéria; e Considerando o disposto no item 1, do § 1º, do artigo
1º, do Decreto estadual nº 48.999, de 29 de setembro de 2004, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - No âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente, a aplicação das sanções de natureza pecuniária, de advertência,
de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, de declaração de inidoneidade, a que se
referem os artigos 81, 86 e 87, I, II, III e IV, da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e os artigos 79, 80 e 81, I, II, III e IV, da Lei estadual nº 6.544,
de 22 de junho de 1989, e o impedimento de licitar e contratar com a
Administração e a multa, a que se refere o artigo 7º da Lei federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, obedecerá às normas estabelecidas na presente
Resolução.
Artigo 2º - As sanções serão aplicadas com observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
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Artigo 3º - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo
com garantia de prévia e ampla defesa, observado, no que couber, o
procedimento estabelecido nas instruções contidas na Resolução da Casa
Civil nº 52, de 19 de julho de 2005, do Comitê de Qualidade da Gestão
Pública, ou em outro ato regulamentar que a substituir.

CAPÍTULO II DOS
PRAZOS
Artigo 4º - O prazo para apresentação de defesa prévia em observância ao
disposto no artigo 87, §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, artigo 10 do Decreto estadual nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015,
bem como na Resolução da Casa Civil, nº 52, de 19 de julho de 2005, será
de:
I - 5 (cinco) dias úteis, quando a sanção proposta for de advertência, multa

ou de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, previstas respectivamente nos incisos I, II e
III do artigo 87 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
II - 10 (dez) dias, quando a sanção proposta for de declaração de
inidoneidade nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, ou de impedimento de licitar e contratar com o Estado
e multa prevista no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Artigo 5º - Da decisão que sancionar a licitante ou a contratada, caberá
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Artigo 6º - Na contagem dos prazos para defesa prévia e recurso excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Artigo 7º - A contagem dos prazos de entrega e de início de execução do
objeto contratual será feita em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia
útil subsequente à data estabelecida no instrumento contratual.
Parágrafo único - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente.
CAPÍTULO
III DAS
INFRAÇÕES
Artigo 8° - As condutas consideradas infrações passíveis de serem
sancionadas são:
I - Nos termos, respectivamente, do caput dos artigos 86 e 87 da Lei federal
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nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
a) O atraso injustificado na execução do contrato;
b) Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais.
II - Nos termos do artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:
a) Não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva

proposta;
b) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;
e) Não manter a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
Artigo 9º - O atraso injustificado igual ou superior ao prazo estipulado na
contratação para entrega do objeto será considerado inexecução total, salvo
razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade
competente.
Artigo 10 - A recusa injustificada, impedimento decorrente de
descumprimento de obrigações assumidas durante a licitação ou
impedimento legal do adjudicatário em assinar o instrumento de contrato
ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o à multa de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da
avença.
CAPÍTULO IV
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
Artigo 11 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais,
assim como o atraso injustificado ou sua execução irregular, bem como o
comportamento inidôneo durante o procedimento licitatório ou de
contratação poderá, garantida a defesa prévia, ser aplicada à contratada as
seguintes sanções:
I - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1993:
a) advertência;
b) multa;
c)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
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a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
II - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por período não
superior a 5 (cinco) anos;
b) multa.
Artigo 12 - As sanções de suspensão temporária e a declaração de
inidoneidade poderão, também, ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que em razão dos contratos regidos pela Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuírem idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Artigo 13 - A aplicação da penalidade de multa independe de prévia
aplicação de penalidade de advertência.
Artigo 14 - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e
as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios e
de contratos.
Artigo 15 - A adjudicatária/contratada, em razão se sua inadimplência,
arcará, ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de
preços verificada em decorrência de nova contratação, se nenhum dos
classificados remanescentes aceitar a contratação nos termos propostos pela
inadimplente, sem prejuízo das sanções cabíveis.
DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA
Artigo 16 - A pena de advertência será aplicada a critério da autoridade,
quando o contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez, exceto
nas contratações decorrentes de certames realizados na modalidade pregão,
prevista na Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
DA SANÇÃO DE MULTA
Artigo 17 - A pena de multa será assim aplicada:
I - de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença, no caso de
inexecução total do contrato;
II - de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte
da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;
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III - de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso

injustificado na execução do contrato, acrescido de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 50% (cinquenta
por cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de
sua parcela;
b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 50%
(cinquenta por cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do
objeto ou de sua parcela, no que exceder ao prazo previsto na alínea “a”
deste inciso.
§1º - Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste
artigo, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato.
§2º - A reincidência, nos termos previstos no parágrafo único, do artigo 28,
desta Resolução, referente ao descumprimento do prazo de entrega
ensejará a aplicação da multa acrescida em 100% (cem por cento) sobre seu
valor.
§3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da
Administração, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da
execução do contrato que ensejou a sanção, ou descontado da garantia
prestada para o mesmo contrato.
§4º - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no §3º deste artigo, o
correspondente valor deverá ser recolhido, através de depósito bancário, em
conta corrente, em nome da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da notificação.
§5º - O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

Artigo 18 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados,
implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN e na inscrição do débito
na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.
Artigo 19 - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da
contratação, reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, desde a data do
descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento.
Parágrafo único - O valor da multa deverá ser recolhido, através de
depósito bancário, em conta corrente, em nome da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos
contados da notificação.
Artigo 20 - A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamente com as
sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, e na alínea “a”, do inciso
II, todos do artigo 11 da presente Resolução.
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DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM
LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO
Artigo 21 - As hipóteses para aplicação da sanção de suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, previstas no inciso III, do artigo 87, da Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, são:
I - atraso na entrega de bens e serviços de
escopo; II - não entrega de bens e serviços
de escopo;
III - descumprimento ou abandono das obrigações contratuais em se

tratando de serviços contínuos;
IV -

outros descumprimentos das obrigações contratuais ou
comportamentos
inidôneos
durante
o
procedimento
de
licitação/contratação, para os quais, após a devida análise do caso concreto,
não venham a se enquadrar, pelas suas peculiaridades, na aplicação da
sanção tratada no artigo 26, desta Resolução.
Artigo 22 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no
inciso I, do artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo I, desta
Resolução.
Artigo 23 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no
inciso II, do artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo II, desta
Resolução.
Artigo 24 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no
inciso III, do artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo III, desta
Resolução.
Artigo 25 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no
inciso IV, do artigo 21 será calculado, caso a caso, considerando-se as
peculiaridades do mesmo, seu efeito perante o interesse público e os
objetivos da Administração, sempre se pautando pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
DA SANÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Artigo 26 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública será aplicada considerando as características de
cada caso, suas peculiaridades e pautando-se pelo princípio da legalidade,
devendo, obrigatoriamente, serem justificadas no processo administrativo e
endossadas pela autoridade competente.
CAPÍTULO V
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
Artigo 27 - Caso seja constatado, nos autos do processo administrativo, que
o inadimplemento trouxe prejuízos ou transtornos à Administração, a sanção
aplicável nas hipóteses versadas nos artigos 17 e 21, I, II e III, calculada nos
termos dos artigos 22 a 25 será acrescida de 100% (cem por cento), o mesmo
acontecendo caso haja o descumprimento total das obrigações contratuais,
seja pela não execução integral do objeto contratual, seja pelos motivos
previstos nos termos dos artigos 9º e 10, desta Resolução.
Parágrafo único - Para fins desta Resolução, entende-se por prejuízo, não
só em relação à questão financeira, mas, também, ao princípio da eficiência
almejada pela Administração.
Artigo 28 - A reincidência no descumprimento das obrigações contratuais
ensejará a aplicação da sanção prevista nos artigos 22 a 25, desta Resolução,
acrescida de 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo único – Para fins desta Resolução, considera-se reincidência, o fato
da empresa contratada ter inadimplido, nos termos do artigo 21 desta
Resolução, no período de 12 (doze) meses, contados da aplicação de sanção
anterior (prevista no artigo 87, III, da Lei federal nº 8.666/93, artigo 81, III, da
Lei estadual nº 6.544/89 e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520/02) no
âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a ocorrência do
fato gerador da sanção atual.
Artigo 29 - Na hipótese de haver mais de uma circunstância agravante,
ambas serão calculadas nos termos dos artigos 22 a 25, somando-se os
acréscimos previstos nos artigos 27 e 28.
CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA
Artigo 30 - A competência para aplicar, no âmbito de todas as unidades de
despesas, as sanções, tratadas nesta Resolução, é do Chefe de Gabinete, à
exceção da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, prevista no inciso IV, da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no inciso IV, do artigo 81, da Lei estadual nº 6.544, de 22
de junho de 1989.
Artigo 31 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração, prevista no inciso IV, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho
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de 1993, e no inciso IV, do artigo 81, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de junho
de 1989, é de competência do Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente.
Artigo 32 - No caso de contratação advinda de Sistema de Registro de
Preços - SRP, compete ao órgão gerenciador aplicar as penalidades
decorrentes de infrações no procedimento licitatório e das decorrentes do
pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Sendo o
órgão gerenciador integrante da estrutura da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente, a competência deve seguir a previsão dos
artigos 30 e 31, desta Resolução.
Artigo 33 - No caso de contratação advinda do Sistema de Registro de Preços
- SRP, compete ao órgão participante aplicar as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias
contratações. Sendo o órgão participante integrante da estrutura da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, a competência deve
seguir a previsão dos artigos 30 e 31, desta Resolução.
Artigo 34 - Fica delegada ao Chefe de Gabinete a competência para
aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado,
estabelecida no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 35 - A contagem do prazo será suspensa quando do recebimento
provisório do material ou serviço, sendo retomado quando não aceito pelo
contratante, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da notificação da recusa.
Artigo 36 - Observado as disposições desta Resolução, a Administração só
poderá deixar de aplicar a sanção se verificado que:
I - não houve infração ou que o notificado não foi o
seu autor;
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força
maior;
III - especificamente em relação à aplicação da sanção de multa, a mesma
será dispensada quando estiverem presentes todos os seguintes critérios:
a) for decorrente de inobservância, por parte da contratada, do prazo de

entrega pactuado, previsto no inciso I, do artigo 21, desta Resolução;
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b) não ter gerado prejuízo à Administração, nos termos previstos no

parágrafo único, do artigo 27, desta Resolução;
c) se referir a evento único, não havendo reincidência dentro do prazo
previsto no parágrafo único, do artigo 28, desta Resolução;
d) não houver a aplicação à contratada, no mesmo caso concreto, da sanção
de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, previstos no artigo 87, inciso III, da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da Lei federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
e) o valor da multa for inferior ao custo médio estimado de instrução do
processo sancionatório.
Parágrafo único - Considera-se o montante de 4,624 (quatro inteiros,
seiscentos e vinte e quatro milésimos) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs como sendo o custo médio estimado para instrução de um
processo sancionatório.
Artigo 37 - Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser
registradas no sítio eletrônico www.esancoes.sp.gov.br, inclusive para o
bloqueio da senha de acesso à Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo - BEC/SP e aos demais sistemas eletrônicos mantidos
por órgãos ou entidades da Administração Estadual, e no caso da penalidade
de inidoneidade o próprio sistema deverá registrar no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.
Artigo 38 - As disposições desta Resolução aplicam-se, também, às
contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 39 - Cópia desta Resolução deverá, obrigatoriamente, integrar os
atos convocatórios dos certames, ou, nos casos de contratações com
dispensa ou inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de
contrato.
Artigo 40 - Quanto às omissões desta Resolução, aplicam-se as disposições
legais e regulamentares pertinentes.
Artigo 41 - A Chefia de Gabinete poderá expedir normas complementares,
quando julgar necessárias, para orientação das ações a serem adotadas pelas
unidades da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, no
cumprimento das disposições desta Resolução.
Artigo 42 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução SMA nº
139, de 31 de outubro de 2017.
(Processo SMA n° 5.006/2016)
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ANEXO I
ATRASO NA ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso I, do
artigo 21 desta Resolução, será assim obtida:
I - O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte

fórmula paramétrica SA = EE / PE * DA;
Onde:
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
EE = total de dias contados do início do tempo para entrega até a efetiva
entrega do objeto contratual

PE = quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega DA =
dias de atraso na entrega do objeto
II - Sobre o valor obtido no inciso I, deste Anexo I, “SA", multiplicar-se-á o

fator da tabela abaixo, que tem como base o valor contratual
correspondente ao objeto inadimplido, resultando no quantitativo de dias a
ser aplicado na presente sanção “ST”;
Tabela de fator para sanção
faixa de valores
fato
r
até
10.000,00
1,0
10.000,01

50.000,00

1,1

50.000,01
100.000,01

100.000,00
em diante

1,2
1,3

III - Sobre o valor “ST” deve ser multiplicado, de forma acumulativa, sobre

os fatores previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se o
total geral de dias “SF”;
IV - O total geral de dias de sanção a ser aplicado “SF”, caso resulte em
numeral com casas decimais, deverá ser arredondado para cima.
ANEXO II
NÃO ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso II, do
artigo 21 desta Resolução, será assim obtida:
I - O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte
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fórmula paramétrica SA = PE * 2;
Onde:
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação
da sanção PE =

quantitativo de dias previstos

contratualmente para entrega
II - Sobre o valor obtido no inciso I, deste Anexo II, “SA", multiplicar-se-á o

fator da tabela abaixo, que tem como base o valor contratual
correspondente ao objeto inadimplido, resultando no quantitativo de dias a
ser aplicado na presente sanção “ST”;
Tabela de fator para sanção
faixa de valores
fato
r
até
10.000,00
1,2
10.000,01
50.000,01

50.000,00
100.000,00

1,3
1,4

100.000,01

em diante

1,5

III - Sobre o valor “ST” deve ser multiplicado, de forma acumulativa, sobre

os fatores previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se o
total geral de dias “SF”;
IV - O total geral de dias de sanção a ser aplicado “SF”, caso resulte em

numeral com casas decimais, deverá ser arredondado para cima.
ANEXO III
DESCUMPRIMENTO OU ABANDONO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS EM SE TRATANDO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso III, do artigo
21 desta Resolução, será assim obtida:
I - O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte

fórmula paramétrica SA = DI / DC * DI;
Onde:
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção DI
=
total de dias correspondentes ao inadimplemento contratual
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DC = quantitativo de dias do contrato, considerando, para tal, o total de dias
deste a celebração contratual até o último dia previsto no último
termo de prorrogação, caso tenha havido
II - Sobre o valor obtido no inciso I, deste Anexo III, “SA", multiplicar-se-á o

fator da tabela abaixo, que tem como base o valor mensal atualizado
estimado para o contrato, resultando no quantitativo de dias a ser aplicado
na presente sanção “ST”;
Tabela de fator para sanção
faixa de valores (mensal)
fato
r
até
10.000,00
2,0
10.000,01
50.000,01
100.000,01

50.000,00
100.000,00
em diante

2,1
2,2
2,3

III - Caso o resultado “ST” for inferior a 50% do total de dias de

inadimplemento “DI”, considerar-se-á ST = DI ÷ 2;

IV - Caso o inadimplemento tenha ocorrido com 90 (noventa) dias ou

menos, em relação ao final da vigência contratual, o valor “ST” deve ser
multiplicado por 2 (dois) e aplicado, de forma cumulativa, o fator previsto no
artigo 28, desta Resolução, obtendo- se o total geral de dias “SF”;

V - O total geral de dias de sanção a ser aplicado “SF”, caso resulte em

numeral com casas decimais, deverá ser arredondado para cima.
PUBLICADA NO DOE DE 11-05-2019 - SEÇÃO I PÁG - 45
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ANEXO VIII
MODELO REFERENTE À VISITA TÉCNICA

ANEXO VIII.1
CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Unidade Contratante)
ATESTO que o representante legal do licitante _________________________,
interessado em participar da Concorrência nº 004/DAEE/2019/DLC, Processo
DAEE/2796282/2019, realizou nesta data visita técnica nas instalações do
futuro Reservatório de Detenção e Controle de Cheias Denominado RM-19
JABOTICABAL, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários
para a elaboração da sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços,
prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou
reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou
informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

__________________________

__________________________

(nome completo, assinatura e

(nome completo, assinatura e cargo do

qualificação do representante da

servidor responsável por acompanhar

licitante)

a visita)
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ANEXO VIII.2
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
(elaborado pelo licitante)
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF
nº _____________, na condição de representante legal de ________________________
(nome empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___,
Processo n° ___/___, DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos
e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a
visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços,
prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou
reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou
informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

__________________________
(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante)
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PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Acha-se aberta a CONCORRÊNCIA Nº 004/DAEE/2019/DLC, Processo
DAEE/2796282/2019, objetivando a execução das obras do reservatório de
detenção e controle de cheias denominado RM-19 Jaboticabal, nos municípios
de São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, no Estado de São
Paulo.
Prazo de execução: O prazo de vigência do contrato será de 21 (vinte e um)
meses e de execução das obras de 18 (dezoito) meses, a contar da data da ordem
de início dos serviços.

Valor estimado: O valor total estimado para a execução do objeto deste
certame é de R$ 189.141.129,00 (cento e oitenta e nove milhões, cento e
quarenta e um mil e cento e vinte e nove reais), para os exercícios de 2020 e
2021.
Encerramento: Os envelopes 1 (Proposta de Preços) e 2 (Documentos de
Habilitação), deverão ser entregues à Comissão Julgadora devidamente
designada, às 10:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019, na rua Boa Vista,
175, 1° andar, Bloco B, Centro, São Paulo, Capital.

Consulta do Edital e Esclarecimentos: O Edital poderá ser retirado pelos
interessados a partir do dia 25/10/2019, pessoalmente na rua Boa Vista, nº 170,
7º andar, Bloco 5, Centro, São Paulo, Capital, que deverão trazer um CD em
substituição ao CD fornecido contendo o edital.

O Edital completo encontra-se, também, afixado no Quadro de Avisos do
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, na Rua Boa Vista nº 175,
Centro, São Paulo, Capital.

São Paulo, 21 de outubro de 2.019.

ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR
Superintendente
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Silvanira Hipolito da Conceicao Castro (OAB 10919/PI)
Laercio Bruno da Silva (OAB 11255/PI)
Rogério Mazza Troise (OAB 188199/SP)
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)
Roberto Gomes Notari (OAB 273385/SP)
Ivan Lobato Prado Teixeira (OAB 235562/SP)
Jorge Nicola Junior (OAB 295406/SP)
Marco Antonio Pozzebon Tacco (OAB 304775/SP)
César Henrique Ribeiro de Almeida (OAB 435286/SP)

Teor do ato: "As objeções apresentadas contra o plano de Recuperação Judicial deverão ser objeto de
futura deliberação em Assembleia Geral de Credores, já designada para o próximo dia 20/01/2020.
Aguarde-se, pois, a realização da aludida Assembleia."

Cotia, 28 de novembro de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 28/11/2019 às 10:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 570BB91.

FORO DE COTIA
Certidão - Processo 1007732-88.2016.8.26.0152

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Compl. do Endereço da Vara << Informação
indisponível >> - Jardim Nomura
CEP: 06717-235 - Cotia - SP
Telefone: (11) 4703-2725 - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br

=CONCLUSÃO=
Em 29 de novembro de 2019, faço estes autos conclusos ao MMº Juiz de Direito Doutora
Renata Meirelles Pedreño. Eu, Paulo de Oliveira Marques, Assistente Judiciário, digitei
e subscrevi.
DECISÃO
Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO

Vistos.

Fl. 8572/8579: Nos termos das decisões anteriores proferidas por este Juízo
e conforme julgado no AgI 2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a dispensa apenas com
relação
a
concorrência
número
004/DAEE/2019/DLC
(Processo
número
DAEE/2796282/2019).
Expeça-se o necessário, urgência.
Int.
Cotia, 29 de novembro de 2019.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA MEIRELLES PEDRENO, liberado nos autos em 30/11/2019 às 22:13 .
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0398/2019, foi disponibilizado na página
2876/2889 do Diário da Justiça Eletrônico em 03/12/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)
Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 03/12/2019 às 15:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 576590E.
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MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 54379/RS)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Yan Meirelles de Meireles (OAB 25088/BA)
Mariana de Oliveira Moura Augusto (OAB 207412/SP)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Elaine Cristina Vidal (OAB 213393/SP)
Hélder Pereira Nunes (OAB 349953/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Vanessa de Oliveira Akutagawa (OAB 335821/SP)
Bruno Augusto Silva de Arruda (OAB 330400/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino (OAB 174894/SP)
Mirella Guedes Campelo (OAB 203715/SP)
ADRIANA ASTUTO PEREIRA (OAB 80696/RJ)
Lilian Elisa Vieira David (OAB 290859/SP)
Jose Benedito Lazaro da Silva (OAB 119933/SP)
Ivan Spreafico Curbage (OAB 371965/SP)
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)
Rosely Cristina Marques Cruz (OAB 162352/MG)
Greice Kelli dos Santos Ribeiro (OAB 387933/SP)
Igor Maciel Antunes (OAB 74420/MG)
Marcos Antonio Ananias Thomaz (OAB 82902/SP)
Aparecido Donizeti Lopes da Silva (OAB 109342/SP)
MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO (OAB 14630/RS)
Carlos Eduardo Spatari Gonzalez (OAB 333203/SP)
Maurício Santana de Oliveira Torres (OAB 403067/SP)
Silvanira Hipolito da Conceicao Castro (OAB 10919/PI)
Laercio Bruno da Silva (OAB 11255/PI)
Rogério Mazza Troise (OAB 188199/SP)
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)
Roberto Gomes Notari (OAB 273385/SP)
Ivan Lobato Prado Teixeira (OAB 235562/SP)
Jorge Nicola Junior (OAB 295406/SP)
Marco Antonio Pozzebon Tacco (OAB 304775/SP)
César Henrique Ribeiro de Almeida (OAB 435286/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fl. 8572/8579: Nos termos das decisões anteriores proferidas por este Juízo e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 03/12/2019 às 15:15 .
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Cotia, 3 de dezembro de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DECIO LUCIO CANDIDO DA SILVA, liberado nos autos em 03/12/2019 às 15:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 576590E.

conforme julgado no AgI 2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a dispensa apenas com relação a concorrência
número 004/DAEE/2019/DLC (Processo número DAEE/2796282/2019). Expeça-se o necessário, urgência.
Int."

.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA
COMARCA DE COTIA – ESTADO DE SÃO PAULO

= DISPENSA DE CERTIDÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA =
= PEDIDO OUTRORA DEFERIDO POR ESTE D. JUÍZO FLS. 7294; 6942; 6851; 6273; 8682 =

Processo n° 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial

GEOSONDA S/A – em Recuperação Judicial e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – em Recuperação Judicial

G upo

Geoso da ou Recupe a das , já devida e te ualificadas os autos do seu pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, vêm, por seus advogados in fine assinados,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em caráter de urgência, firmes no art.
471 da Lei º

.

/ 5 LFRE , expo e e ue e o ua to segue.

Inicialmente, cumpre destacar que, como é de conhecimento
deste D. Juízo, as atividades empresariais exercidas pelo Grupo Geosonda consistem
majoritariamente na celebração de contratos com o Poder Público, os quais tem como
objeto a prestação de serviços (execução de obras) pelas Recuperandas.

Além disso, sabe-se também que estes contratos, em regra,

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

1

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br
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são firmados mediante processos de concorrências licitatórias.
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.

Fato é, Excelência, que, em se tratando dos requisitos para
participação de concorrências licitatórias, as Recuperandas vêm constantemente se
deparando com objeções impostas pelo Poder Público em relação à documentação exigida,
conforme outrora informado nestes autos.

Nesse diapasão, cumpre-se destacar que as Recuperandas
pretendem se habilitar para as licitações:

i)

TOMADA DE PREÇOS GSA N° 01/2019, PROCESSO SAA N°
00834/2019, promovida pela Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, por intermédio do
Gabinete do Secretariado e Assessorias, cujo objeto do
contrato será a execução de serviços técnicos especializados
de engenharia para o gerenciamento e fiscalização das obras
de reforma e recuperação das estradas rurais em terra do
Progra a Melhor Ca i ho (doc. 01);

ii)

CONCORRÊNCIA

PÚBLICA

N°

015/2019,

PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 0580002/2019, promovida pelo
Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, cujo objeto do
contrato será execução de serviços técnicos para a
complementação da coordenação, supervisão, controle
técnico/ambiental e de subsídios à fiscalização das obras do
programa Itajaí 2040: moderna e sustentável (doc. 02); e
iii)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, promovida pela Prefeitura
de Sorocaba, Estado de São Paulo, cujo objeto do contrato

para a sua conclusão total (doc. 03).

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
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materiais, mão de obra, equipamentos e todo o necessário
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será executar todas os serviços, com o fornecimento total de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777943.

fls. 8687

.

Ocorre, Excelência, que a Habilitação para as três licitações
acima indicadas deverá conter, como de praxe e de conhecimento deste D. Juízo, dentre
outros requisitos - todos já preenchidos pelas Recuperandas, (i) certidão de regularidade
fiscal e trabalhista; e (ii) certidão negativa de recuperação judicial e falência.

Nesse contexto, conforme outrora já deferido por este D.
Juízo Recuperacional (fls. 7294; 6942; 6851; 6273; 8682), mostra-se salutar sejam as
Recuperandas dispensadas da apresentação de certidões negativas de recuperação judicial
e falência, bem como de regularidade fiscal e trabalhista, para participarem das licitações
indicadas, sob pena de inviabilizar a manutenção da atividade empresarial e o sucesso da
presente recuperação judicial:

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
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contratação perante o Poder Público a principal fonte de receita do Grupo Geosonda,

3

Como muito bem observado por este D. Juízo, sendo a
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obstar a participação das Recuperandas em processos licitatórios por mera ausência de
referidas certidões, na prática, significa inviabilizar o soerguimento das empresas.

Nesse passo, importante ressaltar que o caso é análogo aos
já deferidos por este D. Juízo durante o presente processo de recuperação judicial, razão
pela qual se mostra salutar sejam as Recuperandas dispensadas de apresentarem certidões
de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial
e falência, para que se habilitem nas concorrências licitatórias acima indicadas.

Diante de todo o exposto, requerem as Recuperandas, em
caráter de urgência, a expressa dispensa de Certidão de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, bem como de Certidão de Recuperação Judicial e Falência e
qualquer outra que se faça necessária para contratações com o Poder Público,
especialmente para participarem da:

iv)

TOMADA DE PREÇOS GSA N° 01/2019, PROCESSO SAA N°
00834/2019, promovida pela Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, por intermédio do
Gabinete do Secretariado e Assessorias, cujo objeto do
contrato será a execução de serviços técnicos especializados
de engenharia para o gerenciamento e fiscalização das obras
de reforma e recuperação das estradas rurais em terra do
Progra a Melhor Ca i ho ;

v)

CONCORRÊNCIA

PÚBLICA

N°

015/2019,

PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 0580002/2019, promovida pelo
Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, cujo objeto do
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contrato será execução de serviços técnicos para a
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técnico/ambiental e de subsídios à fiscalização das obras do
programa Itajaí 2040: moderna e sustentável;
vi)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, promovida pela Prefeitura
de Sorocaba, Estado de São Paulo, cujo objeto do contrato
será executar todas os serviços, com o fornecimento total de
materiais, mão de obra, equipamentos e todo o necessário
para a sua conclusão total.

Outrossim, à luz da celeridade e economia processual, bem
como da urgência do pedido, requerem as Recuperandas sirva a r. decisão como ofício a
ser protocolado/apresentado perante os órgãos competentes para que as Recuperandas
sejam dispensadas de apresentar as Certidão de Regularidade para com a F Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, bem como de Certidão de Recuperação Judicial e Falência e
qualquer outra que se faça necessária para contratações referentes aos procedimentos
licitatórios acima.

Por fim, reiteram que todas as intimações via Imprensa Oficial
sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Cesar Rodrigo Nunes, inscrito na
OAB/SP sob o nº 260.942, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pedem deferimento.

Tiago Aranha D’Alvia
OAB/SP 335.730

Roberto Gomes Notari
OAB/SP 273.385

César H. R. de Almeida
OAB/SP 435.286

Jorge Nicola Junior
OAB/SP 295.406

Marco Antonio P. Tacco
OAB/SP 304.775
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Cesar Rodrigo Nunes
OAB/SP 260.942
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São Paulo, 04 de dezembro de 2019.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, COM INVERSÃO DE FASES, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS GSA n° 01/2019
PROCESSO SAA n° 00834/2019
LOCAL:

Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Praça Ramos de Azevedo, nº 254 –
Centro – CEP 01037-912 – São Paulo/SP

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 23/12/2019 às 9:00 horas

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por
intermédio do GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS, doravante referido como
“Unidade Contratante”, representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, Chefe de Gabinete,
RG nº 13.129.999-2 e CPF/MF nº 256.279.138-00, torna público que se acha aberta nesta
unidade, situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - CEP 01037-912 - São Paulo/SP,
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, que será regida
pela Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Estadual n° 6.544/1989, com as alterações da Lei
Estadual nº 13.121/2008, pelo Decreto Estadual nº 56.565/2010 e pelas demais normas legais
e regulamentares aplicáveis à espécie.
O

Edital

poderá

ser

obtido

gratuitamente

no

endereço

eletrônico

http://www.imprensaoficial.com.br. A versão completa contendo as especificações, desenhos
e demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser obtida na sede da
Unidade Contratante, mediante simples requerimento ou por meio eletrônico.
O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA, o ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO e o
ENVELOPE N° 3 - HABILITAÇÃO e as declarações complementares serão recebidos pela
Unidade Contratante em sessão pública que será realizada no dia, horário e local acima
indicados, sendo conduzida pela Comissão Julgadora da Licitação.

Praça Ramos de Azevedo, 254 - Centro| CEP 01037-912 | São Paulo/SP
www.agricultura.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777947.

fls. 8691

.

1. OBJETO
1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a
execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o gerenciamento e
fiscalização das obras de reforma e recuperação das estradas rurais em terra do
Programa “Melhor Caminho”, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência, que integra este Edital como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.
1.2. Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.
1.3. Valor referencial. O valor estimado para a execução do objeto deste certame é de R$
509.526,14 (quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) para
o Item A; R$ 627.298,70 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta
centavos) para o Item B; R$ 656.741,84 (seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e
quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para o Item C; R$ 269.571,09 (duzentos e
sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos) para o Item D e R$
539.606,08 (quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e seis reais e oito centavos) para o Item
E; perfazendo o valor total de R$ 2.602.743,85 (dois milhões, seiscentos e dois mil, setecentos
e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Os quantitativos e respectivos valores
unitários estão referidos na planilha orçamentária detalhada que consta do Anexo VII deste
Edital.

2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que preencherem as condições e
requisitos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável.
2.2. Vedações. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou
que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual,
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direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos
membros da Comissão Julgadora da Licitação, nos termos do artigo 9º da Lei Federal
nº 8.666/1993;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração
do projeto básico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações
promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta,
em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso
II, da Lei Federal n° 12.529/2011;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos
do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei
Federal nº 8.429/1992;
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2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 108 da Lei Complementar Estadual nº 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e
indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33,
incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto
Estadual nº 58.052/2012.
2.3. Consórcios. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo
33 da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.1. No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993, a qual ficará obrigada a atender às condições de liderança
fixadas no Edital;
2.3.2. O compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito
pelos consorciados, deverá ser apresentado dentro do ENVELOPE Nº 3 –
HABILITAÇÃO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designação do consórcio e sua composição;
b) Finalidade do consórcio;
c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo
de vigência contratual;
d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados;
e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das
prestações específicas, inclusive a proporção econômica e financeira da
respectiva participação de cada consorciado em relação ao objeto licitado;

Praça Ramos de Azevedo, 254 - Centro| CEP 01037-912 | São Paulo/SP
www.agricultura.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777947.

fls. 8694

.

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do
contrato,

abrangendo

também

os

encargos

fiscais,

trabalhistas

e

administrativos referentes ao objeto da contratação;
g) Indicação da empresa responsável pelo consórcio e seu respectivo
representante legal, que terá poderes para receber citação, interpor e desistir
de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessários à
participação na licitação e execução do objeto contratado;
h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua
composição modificada sem a prévia e expressa anuência da Unidade
Contratante até o cumprimento do objeto da contratação, mediante a emissão
do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duração do
consórcio, definido na alínea “c” deste item 2.3.2.
2.3.3. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, em mais
de um consórcio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei Federal nº
8.666/1993;
2.3.4. O(s) licitante(s) vencedor(es) fica(m) obrigado(s) a promover, antes da
celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos de seu
compromisso de constituição.
2.3.5. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas à
habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3.

FORMA

DE

APRESENTAÇÃO

DOS

ENVELOPES

E

DAS

DECLARAÇÕES

COMPLEMENTARES
3.1. Envelopes. O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA, o ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
DE PREÇO e o ENVELOPE N° 3 - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados separadamente,
em 3 (três) envelopes opacos, fechados e indevassáveis, rubricados no fecho e contendo em
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sua parte externa a identificação do licitante (razão social e CNPJ), a referência à Unidade
Contratante e o número deste Edital, conforme o exemplo:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS GSA nº 01/2019

TOMADA DE PREÇOS GSA nº 01/2019

UNIDADE CONTRATANTE

UNIDADE CONTRATANTE

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS GSA nº 01/2019
UNIDADE CONTRATANTE
(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

3.2. Declarações complementares. Os licitantes deverão apresentar, fora dos envelopes
indicados no item 3.1, as seguintes declarações complementares:
3.2.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em
conformidade com o modelo constante do Anexo II.1;
3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração
subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos
critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como
sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, em conformidade
com o modelo constante do Anexo II.2;
3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art.
34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do
licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que
aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei
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Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o modelo constante do
Anexo II.3.
3.3. Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das declarações
exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e
documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de
empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no
art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:
3.3.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta
Comercial competente;
3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro
de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II
do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
3.4. A apresentação das declarações complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 deve ser
feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e
diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham
as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e que não tenham sido
alcançadas por nenhuma hipótese legal de exclusão. A apresentação da declaração sem que
haja o efetivo enquadramento está sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na
legislação aplicável.
3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderão
entregar o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA, o ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE
PREÇO e o ENVELOPE N° 3 - HABILITAÇÃO e as declarações complementares no dia da
sessão pública ou enviá-los por correspondência.
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3.5.1. Envio por correspondência. A correspondência, com aviso de recebimento, deverá ser
endereçada à Comissão Julgadora da Licitação, para o endereço indicado no preâmbulo deste
Edital. O envelope externo deverá conter o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA, o
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO e o ENVELOPE N° 3 - HABILITAÇÃO, bem como
as declarações complementares, e será admitido com antecedência mínima de 1 (uma) hora
do momento marcado para a abertura da sessão pública.
3.5.2. O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informações do destinatário,
as seguintes informações:
URGENTE
TOMADA DE PREÇOS GSA nº 01/2019
DATA DA SESSÃO: 23/12/2019
HORÁRIO:

4. ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA
4.1. Conteúdo. O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA deverá conter a designação da
licitante e demais características indispensáveis a uma perfeita individualização,
devendo estar assinada, digitada e impressa e será apresentada em 02 (duas) vias,
encadernadas preferencialmente em espiral, sendo uma original e uma cópia (em caso
de cópia, caberá ao agente administrativo atestar a autenticidade mediante comparação
entre o original e cópia, em consonância com o disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei
federal nº 13.726/2018). Toda documentação deverá ser apresentada em língua
portuguesa, no formato A4, com exceção das ilustrações, gráficos, desenhos e planilhas,
para o que poderá ser utilizado o formato A3 (máximo de 25% do total de páginas de
cada item), sendo a parte de texto redigida com letra Arial 12, espaçamento simples,
visando ao atendimento ao Escopo dos Serviços, descrevendo em que consistem e como
desenvolverá os seus trabalhos, baseado no Termo de Referência – Anexo I.
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• Índice: Este item deverá conter, no mínimo, a paginação do início de cada
capítulo e itens do escopo básico.
• Conhecimento do Problema: máximo de 30 (trinta) páginas.
• Plano de Trabalho e Metodologia: máximo de 30 (trinta) páginas.
Não serão computadas as páginas referentes a Índice de Documentos Previstos, Índice
da Proposta e Folhas de Rosto. As páginas que excederem ao limite acima estabelecido,
observando-se sua ordem seqüencial, não serão consideradas para efeito de atribuição
de nota.
Em suma, a Proposta Técnica deverá descrever em que consiste e como a licitante
desenvolverá os trabalhos, obedecendo aos seguintes aspectos:
a.1) Conhecimento do Problema
No item do Conhecimento do Problema, a licitante deverá demonstrar a
abrangência dos trabalhos e do conhecimento dos serviços a executar,
destacando os aspectos de maior relevância e, observando os itens de pontuação
detalhados no subitem 7.2.1.1. do presente Edital.
Deverão ser abordados os principais problemas que, antecipadamente, se espera
venham a condicionar ou influenciar as metodologias e sistemáticas a serem
adotadas, assim como as alternativas ou opções que se apresentem. Especial
cuidado deverá ser dado aos aspectos ambientais e fontes de materiais
utilizados na execução das obras.
a.2) Plano de Trabalho e Metodologia
Apresentação clara e objetiva do Plano de Trabalho idealizado para a prestação
dos serviços previstos no escopo, da descrição das atividades e a inter-relação
entre elas, dos métodos e dos critérios que serão utilizados para a elaboração
dos estudos e a estrutura organizacional correspondente, incluindo o
dimensionamento da equipe técnica e demais recursos propostos, de forma a
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atender plenamente o objetivo da contratação, observando os itens de
pontuação detalhados no subitem 7.2.1.2 do presente Edital.
Deverão ser considerados os seguintes aspectos, além de outros que a licitante julgar
cabíveis:


Metodologia a ser adotada;



Planejamento de desenvolvimento de todas as atividades;



Fluxograma e cronograma das atividades;



Análise da inter-relação das atividades previstas.

4. ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO
4.1. Conteúdo. O ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO deverá conter os seguintes
documentos, todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador,
juntando-se cópia do respectivo instrumento de procuração:
4.1.1. Proposta de preço, conforme o modelo do Anexo III.1, redigida em língua
portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), com páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, contendo
os seguintes elementos:
4.1.1.1 Nome, endereço e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação;
4.1.1.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
4.1.2. Planilha de preços unitários e totais, conforme o modelo do Anexo III.2,
preenchida de acordo com o(s) item(ns) de interesse, com seus respectivos preços
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unitários e global, grafados em moeda corrente nacional com no máximo duas
casas decimais;
4.1.3. Cronograma físico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3;
4.1.4. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI),
conforme Anexo III.4;
4.1.5. Declaração, em conformidade com o modelo do Anexo III.5, afirmando que a
proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus
negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal
nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.
4.1.6. Para elaboração da proposta, o licitante poderá consultar o documental
técnico (Projeto Básico/Executivo das obras) na página da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento(https://agricultura.sp.gov.br/produtos-e-servicos/editais-e-convenios/)
ou solicitar através do e-mail: (suprimentosagricultura@sp.gov.br), ou ainda,
pessoalmente, no Departamento de Administração – Divisão de Suprimentos sito à Praça
Ramos de Azevedo, 254, 6º andar, Centro – São Paulo/SP, das 9:00 às 12:00 e das 13:00
às 16:00 horas, mediante apresentação de mídia para gravação do arquivo eletrônico.
4.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverão
também ser apresentados em formato eletrônico (“.xls” ou compatível), copiados em mídia
gravável ou regravável (CD-R, CD-RW ou pen drive).
4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em itens
ou lotes, as propostas deverão ser apresentadas separadamente pelo licitante de acordo
com o(s) item(ns) de interesse, dentro do mesmo ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE
PREÇO.
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4.4. Preços. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas
(BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de
terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte);
margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e
instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros,
legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais
e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela
inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas;
equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas
administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou
outros exigíveis por norma técnica, entre outros.
4.5. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo
III.1, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último
dia previsto para o recebimento dos envelopes.
4.5.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissão Julgadora da
Licitação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo
previsto no item anterior. As respostas se farão por escrito, preferencialmente por meio
eletrônico.
4.5.5.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar
prorrogar a sua validade.
4.6. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não
previstas no Edital e nos seus anexos.
4.7. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que
sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra
decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.
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4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar
pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006,
não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua
proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
sob pena de desclassificação pela Comissão Julgadora da Licitação.
4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na
situação descrita no item 4.8 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua
exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que
celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Unidade Contratante a
comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.
4.8.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o
item 4.8.1, caberá à Unidade Contratante comunicar o fato ao órgão fazendário
competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional,
nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

5. ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO
5.1 Conteúdo. O ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes documentos:
5.1.1. Habilitação Jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das
cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresárias ou cooperativas;
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se
tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual;
g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a
regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN.
5.1.3. Qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
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a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada
na alínea “a” deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência
de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do
plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
a.3). Se o licitante não for sediado no Estado de São Paulo, as certidões deverão vir
acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir
certidões negativas de falências, de recuperação judicial ou de execução patrimonial.
5.1.4. Qualificação técnica
a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, da região da sua sede.
b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a
prévia execução dos serviços de características e complexidade semelhantes às
constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de
gerenciamento e fiscalização dos serviços, as indicações da área em metros quadrados,
os serviços realizados e o prazo de execução.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de Certidões de
Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços objeto da contratação.
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d) declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e
disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto
licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1.
e.1). A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à
execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e
subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com
o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Unidade Contratante
nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por
ocasião da visita técnica.
e.2). Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessário. As visitas devem ser previamente agendadas com o Sr. Rodrigo
Santiago S. F. Azevedo, pelo e-mail: rodrigo.azevedo@agricultura.sp.gov.br ou
pelos telefones: (11) 5077-6504 e (11) 98105-4166 e poderão ser realizadas até o
dia útil imediatamente anterior à sessão pública.
e.3). Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos
técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias
à elaboração da sua proposta.
e.4) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que
impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser
previamente autorizados pela Unidade Contratante.
e.5) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas
condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer
benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local
em que serão executados os serviços objeto da contratação.
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e.6) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar
do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de
fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo
constante do Anexo VIII.2 do Edital.
5.1.4.1. Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional. Será admitido o
somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante requerida na
alínea “b “deste item 5.1.4.
5.1.4.2. Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovação do vínculo profissional a que se refere a alínea “c” do subitem 5.1.4 pode se dar
mediante a apresentação de contrato de trabalho, anotações da CTPS – Carteira de Trabalho
e Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato
de prestação de serviços. No caso de sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato
social atualizado.
5.1.5. Declarações e outras comprovações
5.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com o
modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere
a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na
forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2
deste Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das disposições da Lei
Estadual nº 10.218/1999;
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo
117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
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5.1.5.4. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
empregar, na execução do objeto desta licitação, somente produtos e subprodutos de origem
exótica e, no caso da utilização de produtos e subprodutos florestais de origem nativa (artigo
1º do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigação de proceder às respectivas aquisições de
pessoa jurídica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de acordo com o modelo do Anexo
IV.2 deste Edital.
5.1.5.5. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no
Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composição (Lei Estadual nº 16.775/2018), de acordo com o modelo do Anexo IV.3 deste
Edital.
5.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
5.2.1. Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista do original,
será autenticada por membro da Comissão Julgadora da Licitação na própria sessão pública.
5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de São Paulo - CAUFESP poderão informar o respectivo cadastramento e apresentar
no ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO apenas os documentos relacionados nos itens 5.1.1 a
5.1.5 que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já
estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das
propostas. A Comissão Julgadora da Licitação diligenciará junto ao CAUFESP para aferir o
cumprimento dos requisitos de habilitação constantes do respectivo cadastro.
5.2.3. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões
apresentadas, a Comissão Julgadora da Licitação aceitará como válidas as expedidas até 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública para entrega dos
envelopes e declarações complementares.
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5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os
documentos exigidos no item 4.1.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo
estabelecimento que executará o objeto do contrato.
5.2.5. Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
5.2.6. Habilitação nos casos de subcontratação obrigatória de ME/EPP/COOPERATIVAS.
Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no artigo 48, inciso II, da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, a Unidade Contratante exigir da adjudicatária a
subcontratação obrigatória de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, nos
termos do item 13 deste Edital, o licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 3 –
HABILITAÇÃO a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das potenciais
subcontratadas, ainda que exista alguma restrição, sendo-lhes facultado regularizar a sua
situação no prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 43,
§1º da mesma Lei Complementar.

6. SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
6.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a
Comissão Julgadora da Licitação instalará a sessão pública para receber os ENVELOPES Nº 1
– PROPOSTA TÉCNICA; ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO e ENVELOPES Nº 3 –
HABILITAÇÃO e as declarações complementares a que se refere o subitem 3.2, e, na
sequência, procederá ao credenciamento dos representantes dos licitantes.
6.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com
poderes específicos para intervir em qualquer fase do procedimento licitatório,
inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição.
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6.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designação dos dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o caso, e outros
documentos eventualmente necessários para a verificação dos poderes do outorgante
e do mandatário.
6.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa.
6.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer
pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes devidamente
credenciados pela Comissão Julgadora da Licitação, na forma dos itens 6.1.1 a 6.1.3, não sendo
permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento
dos trabalhos.
6.3. Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Comissão Julgadora da Licitação implica na
aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como
implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
para a contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência
de fato impeditivo a participação, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Abertura dos envelopes. Após o credenciamento dos presentes, a Comissão Julgadora
da Licitação procederá à abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA e Nº 2 –
PROPOSTA DE PREÇO. Os documentos neles contidos serão verificados e rubricados pelos
representantes dos licitantes e pelos membros da Comissão e, posteriormente, serão juntados
ao respectivo processo administrativo.
7.1.1. Iniciada a abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA e Nº 2 –
PROPOSTA DE PREÇO estará encerrada a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
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7.1.2. Os ENVELOPES N° 3 – HABILITAÇÃO serão rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissão Julgadora da Licitação e serão mantidos
fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento próprio da sessão pública.
7.2. Análise. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA serão
analisados pela Comissão Julgadora da Licitação, para a atribuição da Nota da Proposta
Técnica classificadas por ordem decrescente de Nota.
a) A Comissão Julgadora da Licitação analisará e pontuará a PROPOSTA TÉCNICA
por item, comparativamente, levando-se em consideração a clareza e a
objetividade da Proposta, sua consistência e atendimento às exigências do
Edital.

b) Serão atribuídas notas a cada alínea e, na sequência, a cada item, de acordo
com os níveis de adequação, devendo as propostas conter os elementos
necessários e suficientes para uma correta avaliação.

c) Deverá ser elaborada uma apresentação de análise e comentários de forma
discursiva sobre alguns aspectos, além de outros que a licitante julgar cabíveis
e complementares.

d) Serão considerados os seguintes aspectos gerais de avaliação:
 Conhecimento e domínio dos conceitos e das técnicas da boa Engenharia;
 Compatibilidade e relacionamento entre as várias atividades apresentadas,
demonstrando a visão sistêmica e a abrangência da proposta apresentada;
 Consistência e coerência com as exigências, especificações, orientações e
normas estabelecidas neste Edital;
 Pertinência e adequação das propostas com a realidade estadual;
 Grau de abordagem e objetividade da proposta;
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 Metodologia de planejamento e desenvolvimento de trabalho;
 Propostas com alternativas que demonstrem conhecimentos diferenciais,
proporcionando melhorias significativas na prestação dos serviços;
 Visão e trato com as questões ambientais envolvidas.

7.2.1. NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA

A Nota da PROPOSTA TÉCNICA será obtida levando-se em consideração os itens
de Avaliação discriminados abaixo, para cada um dos quais a Comissão Julgadora
da Licitação, atribuirá Notas Parciais, de 0 (zero) a 100 (cem), de acordo com os
critérios adiante detalhados:

 Conhecimento do Problema

(NT1)

nota

máxima

=

40

Pontos;
 Plano de Trabalho e Metodologia (NT2) nota máxima = 60 Pontos.

A Nota da PROPOSTA TÉCNICA será estabelecida de acordo com a seguinte
fórmula:

NT = NT1 + NT2

7.2.1.1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA (NT1) – PONTUAÇÃO MÁXIMA = 40
PONTOS
Neste quesito a nota será atribuída em função da capacidade de análise e de visão
da proponente dos serviços objeto da licitação.
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Deverá ser feita demonstração da abrangência dos trabalhos e do conhecimento
e dos serviços a executar. A apresentação deste item deverá ser efetuada em, no
máximo, 30 (trinta) páginas.

A Nota “NT1 será dada pela fórmula:

NT1 = NT1 a + NT1 b + NT1 c + NT1 d + NT1 e + NT1 f + NT1 g + NT1 h
Neste item, deverão ser abordados, no mínimo, os seguintes itens:

ITENS

NOTA MÁXIMA

NT1. a

O Programa Melhor Caminho instituído pelo Decreto nº. 41.721 de 17
de abril de 1997

3,0

NT1. b

Aspectos Técnicos quanto à recuperação de vias rurais

4,0

NT1. c

Aspectos Técnicos quanto aos materiais utilizados nas obras

5,0

NT1. d

Características Técnicas Essenciais de sub base, base e revestimentos e
sistema de drenagem

6,0

NT1. e

Tratamento de vias e recuperações

6,0

NT1. f

Obras e Serviços de prevenções

6,0

NT1. g

Execução de obras, controle e acompanhamento.

7,0

NT1. h

Interface com Prefeituras, Órgãos Estaduais e moradores (lindeiros)

3,0

TOTAL (NT1)

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:
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CONCEITOS
Abordagem
completa
com informações técnicas
adequadas e importantes,
demonstrando profundo
conhecimento técnico de
análise.
Abordagem
com
informações
técnicas
suficientes
para
a
caracterização do assunto
Abordagem com poucas
informações técnicas e
padrões
limitados
de
análise
Não
abordado/erroneamente
abordado

PONTUAÇÃO POR ALÍNEA
NT1.c
NT1.d
NT1.e
NT1.f

NT1.a

NT1.b

NT1.g

NT1.h

3

4

5

6

6

6

7

3

2

2

3

4

4

4

5

2

1

1

1

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS das licitantes que obtiverem nota zero
em qualquer quesito.
7.2.1.2. PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA (NT2) – PONTUAÇÃO MÁXIMA
= 60 PONTOS
Apresentação clara e objetiva do Plano de Trabalho idealizado para a prestação
dos serviços previstos no escopo, da descrição das atividades e a inter-relação
entre elas, dos métodos e dos critérios que serão utilizados, a estrutura
organizacional correspondente, incluindo a logística que será empregada para a
coleta de dados nos locais especificados, o dimensionamento da equipe e demais
recursos propostos, de forma a atender plenamente o objetivo da contratação. A
apresentação deste item deverá ser efetuada em, no máximo, 20 (vinte) páginas.
Nota “NT2” será dada pela fórmula:
NT2= NT2 a + NT2 b + NT2 c + NT2 d + NT2 e + NT2 f + NT2 g
Neste item deverão ser abordados, no mínimo, os seguintes itens:
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ALÍNEA

ITENS

NOTA MÁXIMA

NT2 a

Metodologia a ser adotada

20,0

NT2 b

Planejamento de desenvolvimento de todas as atividades

20,0

NT2 c

Fluxograma e cronograma das atividades

10,0

NT2 d

Análise da inter-relação das atividades previstas

10,0
TOTAL (NT2)

60,0

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:
PONTUAÇÃO POR ALÍNEA
CONCEITOS

NT2 a

NT2 b

NT2 c

NT2 d

20

20

10

10

12

12

6

6

Abordagem com poucas
informações
técnicas
e
padrões limitados de análise

6

6

3

3

Não
abordado/erroneamente
abordado

0

0

0

0

Abordagem completa com
informações
técnicas
adequadas e importantes,
demonstrando
profundo
conhecimento técnico de
análise
Abordagem
com
informações
técnicas
suficientes
para
a
caracterização do assunto

Serão desclassificadas as propostas técnicas das licitantes que obtiverem nota zero em
qualquer quesito.

7.2.1.3.

ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.2.1.3.1. A atribuição da nota de preço (NP) às PROPOSTAS DE PREÇO será feita
através da seguinte fórmula:
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100 Pmáx – 90 Pmín – 10 Vp
NP =
Pmáx – Pmín
onde:

NP

= Nota de preço de cada licitante.

Pmáx = Proposta comercial de maior valor ofertado, desde que não
ultrapasse o valor do orçamento estimativo pelo Contratante.
Pmín = Proposta comercial de menor valor ofertado, desde que atenda
o disposto na Lei nº 8666 – Artigo 48.
Vp

= Proposta comercial em análise.

Para o cálculo das pontuações, as notas serão arredondadas até os
centésimos de acordo com a NBR 5891, da ABNT.

7.2.2.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Após análise das PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS, será estabelecida a
pontuação final das licitantes, de acordo com a média ponderada das valorizações
de acordo com a seguinte fórmula:

NF = 6NT + 4NP
10
onde:
NF

= Nota Final;

NT

= Nota da Proposta Técnica;

NP

= Nota da Proposta de Preços.
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7.2.2.1. A classificação das licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores
das Notas Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior
Nota Final.

7.2.2.2. Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas, a classificação será
feita por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão
convocadas, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 45, da Lei Federal nº
8.666/93.
7.3. Desclassificação. Será desclassificada a proposta que:
7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital;
7.3.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
7.3.3. não apresentar as especificações técnicas previstas no Termo de Referência e
demais documentos que integram o Anexo I do Edital;
7.3.4. apresentar valor global superior àquele orçado pela Unidade Contratante na
planilha orçamentária detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;
7.3.5. apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;
7.3.6. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Unidade Contratante; ou
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b) valor orçado pela Unidade Contratante.
7.3.6.2. Nas hipóteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 será facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissão Julgadora da Licitação, a
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificação.
7.3.7. não estiver acompanhada da declaração de elaboração independente de
proposta, exigida pelo item 4.1.6 do Edital;
7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame
licitatório.
7.4. Diligências complementares. A Comissão Julgadora da Licitação poderá a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos serviços, materiais ou
equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários para analisar a
aceitabilidade da proposta.
7.5. Julgamento. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de
vantagem não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais
licitantes ou que apresentem prazos ou condições diferentes dos fixados neste Edital.
7.6. Classificação. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora
da Licitação, que elaborará a lista de classificação por item observando a ordem
crescente dos preços apresentados.
7.7. Empate ficto. Será assegurado direito de preferência aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada na lista de que trata o item
7.6.
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7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condições do
item 7.7 que tiver apresentado o menor preço será convocada pela Comissão Julgadora
da Licitação para apresentar nova oferta com valor total inferior à proposta mais bem
classificada.
7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas nas condições do item 7.7, a Comissão Julgadora da Licitação realizará
sorteio para identificar aquela que primeiro poderá apresentar a nova oferta, nos
termos do item 7.7.1.
7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou não se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissão Julgadora da Licitação, serão convocados os demais
licitantes que atendam às condições do item 7.7, na respectiva ordem de classificação,
para o exercício do direito de preferência.
7.7.4. O exercício do direito de preferência de que trata este item 7.7 ocorrerá na mesma
sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a ser
realizada em dia e horário comunicados aos licitantes pela imprensa oficial. O não
comparecimento implicará na preclusão do direito de preferência que poderia ser
exercido pelo licitante ausente.
7.7.5. Não haverá direito de preferência quando a melhor oferta inicial, segundo a lista
de classificação do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34
da Lei Federal n° 11.488/2007.
7.8. Sempre que uma proposta não for aceita, e antes de a Comissão Julgadora da Licitação
passar ao julgamento da proposta subsequente, haverá nova verificação da eventual
ocorrência de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.
7.8.1. Exercido o direito de preferência, será elaborada uma nova lista de classificação
com base na ordem crescente dos preços apresentados.
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7.8.2. Não sendo aplicável o direito de preferência, ou não havendo êxito na aplicação
deste, prevalecerá a lista de classificação inicial do item 7.6.
7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
7.9.1. produzidos no País;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da etapa de
julgamento das propostas ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado na mesma sessão
pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a ser realizada em
dia e horário comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.
7.11. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão
Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação
de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na
imprensa oficial.
7.12. Devolução dos envelopes. Os ENVELOPES N° 3 – HABILITAÇÃO dos licitantes que
tiveram suas propostas desclassificadas serão devolvidos fechados depois de transcorrido o
prazo legal sem interposição de recurso ou, caso interposto, no caso de desistência ou após a
prolação de decisão desfavorável ao recurso.
7.13. Desistência de proposta. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação.
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8. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Abertura dos envelopes. Serão abertos os ENVELOPES N° 3 – HABILITAÇÃO dos três
licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo inabilitação,
serão abertos tantos novos ENVELOPES N° 3 – HABILITAÇÃO quantos forem os licitantes
inabilitados, obedecida a lista de classificação final da etapa de julgamento das propostas, até
que se complete o número de três ou se esgote a lista de licitantes classificados.
8.2. A critério da Comissão Julgadora da Licitação, a abertura dos ENVELOPES N° 3 –
HABILITAÇÃO será feita na mesma sessão pública, se todos os licitantes desistirem da
interposição de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horário
comunicados mediante publicação na imprensa oficial.
8.3. Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 3 – HABILITAÇÃO, a Comissão Julgadora da Licitação
verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas
no item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serão consultados os seguintes cadastros:
8.3.1.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas –
e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 será realizada em nome da
pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da
Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
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de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3.3. Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão Julgadora da
Licitação reputará o licitante inabilitado.
8.4. Análise. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 3 – HABILITAÇÃO em face das exigências
previstas no item 5 deste Edital.
8.4.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá suspender a sessão pública para
analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova data
e horário em que retomará os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa hipótese, os
documentos de habilitação já rubricados e os ENVELOPES N° 3 – HABILITAÇÃO ainda
não abertos permanecerão em poder da Comissão até que seja concluída a análise da
habilitação.
8.4.2. Será admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos de
habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão Julgadora da Licitação,
registrado em ata e acessível a todos.
8.4.2.1. As falhas passíveis de saneamento relativas a situação fática ou jurídica
preexistente na data da abertura da sessão pública de entrega dos envelopes e
declarações complementares, indicada no preâmbulo do Edital.
8.4.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não será exigida a
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitação de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no
art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007. Entretanto, será obrigatória a apresentação dos
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documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 3 – HABILITAÇÃO,
ainda que apresentem alguma restrição.
8.5.1. Será assegurado o prazo de cinco dias úteis contados a partir do momento em
que o licitante for declarado vencedor do certame para regularização da regularidade
fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, poderá
ser prorrogado por igual período.
8.5.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado no
item 8.5.1 deste Edital implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis, sendo facultado à Comissão Julgadora da Licitação
convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, a Comissão
Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação
de nova documentação, marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação
na imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1.Resultado. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os
requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus
anexos, oferecer o menor preço.
9.2. Adjudicação. A adjudicação será feita por item, conforme o detalhamento constante
do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens
forem de seu interesse.
9.3. Preços finais no direito de preferência. Se a vencedora do certame for microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo
34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o direito de preferência de que trata o item 7.7
deste Edital deverá apresentar, no prazo de dois dias úteis contados da data de adjudicação
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do objeto, os novos preços unitários para a contratação a partir do valor total final obtido no
certame.
9.3.1. Os novos preços unitários serão apresentados em planilha elaborada de acordo
com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.
9.3.2. Caso a obrigação estabelecida no item 9.3 não seja cumprida pelo licitante, os
preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados pela Comissão
Julgadora da Licitação mediante a aplicação linear do percentual que retrate a
redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final
obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na
referida proposta.
9.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial.
9.4.1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes
credenciados estiverem presentes na sessão pública em que o resultado for
proclamado pela Comissão Julgadora da Licitação, hipótese em que a intimação
constará da respectiva ata.
9.4.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela publicação no Diário
Oficial do Estado.
9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas fases do
presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a interposição de recurso
no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o
caso.
9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no
endereço indicado no preâmbulo deste Edital.
9.5.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem
desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito.
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9.5.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais
poderão apresentar contrarrazões no prazo de cinco dias úteis.
9.5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias úteis ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado.
9.5.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitação
dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos
interpostos nos demais casos.
9.6. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora da
Licitação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para
homologação do resultado do certame e adjudicação do objeto ao(s) licitante(s)
vencedor(es), publicando-se os atos no Diário Oficial do Estado.

10. CONTRATAÇÃO
10.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para
assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.
10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será
fixado pela Unidade Contratante no ato de convocação e poderá ser prorrogado
mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Unidade Contratante.
10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato
poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante correspondência,
com aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com confirmação de leitura. O termo
de contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Unidade
Contratante, a contar da data de seu recebimento.
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10.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da celebração do contrato,
algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da
regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade
expirado, a Unidade Contratante verificará a situação por meio eletrônico e certificará a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios,
salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio
eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista
no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.
10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato, bem como para a
realização dos pagamentos dele decorrentes, a inexistência de registros em nome da
adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora
comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§
1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
10.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a celebração do
contrato:
10.4.1. a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;
10.4.2. a apresentação do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste Edital com
o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, quando a sede da adjudicatária
estiver situada em região não compreendida na área de jurisdição da referida
entidade;
10.4.3. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame
licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração do contrato
por meio de declaração específica, caso exigida no item 5.1.5 deste Edital;
10.4.4. A regularização da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa nas condições do art. 34, da Lei Federal nº
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11.488/2007 que tenha sido habilitada com restrições, nos termos do item 8.5 deste
Edital.
10.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condições de
celebração previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas
pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante poderá convocar outro licitante para celebrar
o contrato, desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições
da proposta vencedora.

11. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato,
deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.
11.1.1. O atraso na prestação da garantia de execução sujeitará a contratada à
aplicação das sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso
superior a 30 (trinta) dias, dará ensejo à rescisão contratual.
11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da
Lei Federal n° 8.666/1993, será exigida a prestação de garantia adicional igual à
diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor
da correspondente proposta.
11.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro será ser efetuada mediante depósito
bancário em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que
contemple a correção monetária do valor depositado.
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11.2.1. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
11.2.1. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá
constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
11.2.1. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal cobertura não
conste expressamente da apólice, a adjudicatária poderá apresentar declaração
firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é
suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital.
11.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
11.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da contratada durante a execução do objeto do contrato;
11.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade Contratante à
contratada na forma do item 12 deste Edital; e
11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza não adimplidas
pela contratada, quando couber.
11.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou força maior;
11.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante;
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11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A
garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante após expirada a vigência do
contrato ou a validade da garantia;
11.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de
execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for
utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá
efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em
que for notificada pela Unidade Contratante para fazê-lo.
11.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a
devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida pela Unidade
Contratante para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a 88 da
Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989 ficará sujeita à
aplicação das seguintes sanções:
12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Unidade Contratante;
12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;
12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a dois anos;
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir os prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 12.1.3.
12.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade Contratante
rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e ampla defesa, aplique as
demais sanções eventualmente cabíveis.
12.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, no Sistema Eletrônico
de

Aplicação

e

Registro

de

Sanções

Administrativas

–

e-Sanções

(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).
12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo
descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de
contrato.
12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra
o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da Administração Pública, ou
que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao
longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº
60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.
12.6. Uso irregular de madeira exótica ou nativa da flora brasileira. O descumprimento das
obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, do Decreto Estadual n° 53.047/2008
sujeitará a contratada à aplicação da sanção administrativa de proibição de contratar com a
Administração Pública por até três anos, estabelecida no artigo 72, §8º, inciso V, da Lei Federal
n°

9.605/1998,

observadas

as

normas

legais

e

regulamentares

pertinentes,

independentemente de sua responsabilização na esfera criminal e sem prejuízo da aplicação
das demais sanções administrativas cabíveis.
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13. SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto
desta licitação.

14. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas
aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando aplicável, estão
previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a
petição no endereço indicado no preâmbulo em até cinco dias úteis antes da data fixada para
a sessão pública de entrega dos envelopes e das declarações complementares. As
impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital.
15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da Licitação em até
três dias úteis, contados do protocolo.
15.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para
realização da sessão pública, se for o caso.
15.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e ficarão disponíveis
para consulta por qualquer interessado.
15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante,
das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência e
na minuta de termo de contrato.
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16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que
não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da Licitação.
16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante
publicação no Diário Oficial do Estado.
16.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo para dirimir
as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa.
16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não
útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo I.1 – Equipe Técnica.
Anexo II – Declarações complementares
Anexo II.1 – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação;
Anexo II.2 - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
Anexo II.3 – Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha
as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007.
Anexo III – Modelos para o ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO
Anexo III.1 – Modelo de proposta de preço;
Anexo III.2 – Modelo de planilha de preços unitários e totais;
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Anexo III.3 – Cronograma físico-financeiro;
Anexo III.4 – Demonstrativo da composição do BDI;
Anexo III.5 – Declaração de elaboração independente de proposta.
Anexo IV – Modelos para o ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO
Anexo IV.1 – Declaração a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;
Anexo IV.2 – Declaração de compromisso de utilização de produtos e
subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual nº 53.047/2008;
Anexo IV.3 – Declaração de ciência quanto à proibição do uso de amianto,
asbesto e derivados no Estado de São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº
16.775, de 22 de junho de 2018.
Anexo V - Minuta do contrato
Anexo VI – Resolução SAA-22, de 01/08/96
Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada
Anexo VII.1 – Cronograma Físico-Financeiro
Anexo VIII – Modelos referentes à visita técnica
Anexo IX - Anexo LC-01 - Termo de Ciência e de Notificação;
Anexo LC-03 - Declaração de documentos à disposição do TCE-SP.

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

________________________________________________
Andréia Garcia Silva da Costa
Subscritora do Edital
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PARA: Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia nas atividades de
Gerenciamento de obras de reforma e recuperação das Estradas Rurais sob a Responsabilidade
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
I – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada, para Prestação de Serviços de Engenharia, nas
atividades de Acompanhamento de Obras Públicas; Fiscalizações de Obras; Medições de
Obras; Detalhamento e/ou Revisão de Projetos; Assessoria Técnica Especializada, apoio à
Supervisão das obras e fazer cumprir os Contratos firmados entre a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento e as empreiteiras contratadas para execução das obras do Programa Melhor
Caminho, detalhadas no Anexo I.
II - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
A contratada deverá exercer controles gerenciais, visando a qualidade das obras executadas
por empresas de engenharia especializadas, com equipe técnica capacitada na fiscalização de
serviços específicos, decisão de questões de interpretação de projeto, de especificações e de
normas técnicas, avaliação e controle da qualidade e quantidade dos materiais empregados e
dos serviços executados, assim como do produto acabado, de acordo com as normas e
orientações técnicas pertinentes, alem da medição e recebimento das etapas da obra, para
efeito de liquidação e pagamento.
Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as
normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, compreendendo:
- Normas de execução de serviços e/ou obras;
- Especificações;
- Terminologias;
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- Padronização;
As empresas deverão montar a Equipe de Fiscalização e apoio composta de:
a) 01 (um) Engenheiro Pleno, (devidamente habilitado pelo CREA), ou 01 (um) Arquiteto Pleno
(devidamente habilitado pelo CAU), com experiência em obras de execução / manutenção de
estradas; – que fará o acompanhamento das obras estipuladas no Anexo I;
b) 01 (um) Fiscal de Obra (01 (um) para cada obra), profissional com formação Técnica e
experiência em obras de execução / manutenção de estradas, conhecimento em plataforma
CAD e planilha eletrônica – que fará o acompanhamento em período integral à obra, bem
como o apoio para levantamento de quantitativos e desenhos técnicos.
A contratada deverá apresentar, junto com a documentação, Curriculum Vitae da equipe de
fiscalização, contendo a experiência em obras de execução / manutenção de estradas;
Elaborar Livro próprio, para comprovação de carga horária e visita à obra, com data, hora, obra,
Fiscal e/ou Engenheiro com sua respectiva assinatura.
c) 01 (um) Auxiliar de Escritório para apoio ás atividades de impressão de relatórios,
organização e arquivamento de documentos e planilhas de cada uma das obras.
III

-

DOS

SERVIÇOS

E

OBRIGAÇÕES

DA

CONTRATADA,

PERTINENTES

AO

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA
CONDIÇÕES GERAIS
Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
Contatar as prefeituras, onde serão executadas as obras, para agendamento e obtenção das
informações e acompanhamento, quanto a execução dos serviços relacionados em planilha de
Contrapartida
A Contratada para o Gerenciamento e Fiscalização da Obra terá, por todos os meios, o acesso
aos serviços e obra em execução;
Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Contratada no exercício da Fiscalização
da Obra serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante perante a
Construtora;
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A Contratada para Fiscalização da Obra devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:
- proceder as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de fiscalização dos serviços a serem prestados, junto ao CREASP ou CAU-SP;
- proceder o acompanhamento diário da obra, fazendo cumprir todas as disposições e
especificações constantes da LICITAÇÃO e anexos, bem como do respectivo Processo
Administrativo, fornecendo toda a assessoria técnica à Diretoria do Núcleo de Engenharia da
SAA, referente ao Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento designada pela Contratante,
necessária a verificação da perfeita execução dos serviços;
- cumprir a carga horária diária requerida pelo Núcleo de Engenharia/SAA, referente ao
Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento, conforme as atividades a serem desenvolvidas,
e comprovadas mediante assinatura em livro próprio;
atender, de forma incontinenti, sem prejuízo da carga horária estipulada anteriormente, as
chamadas da Diretoria do Núcleo de Engenharia/SAA, no intuito de se fazer presente no local
da obra ou em reuniões em outros locais para dirimir duvidas referentes ao objeto do Contrato,
sempre que solicitado pela referida Diretoria;
- Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorrência que venha ou possa
comprometer o regular andamento da obra;
- manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, livro de ocorrências,
correspondência, relatórios diários, (certificados de ensaios e testes de materiais e serviços,
protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, se houver);
- analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados
pela Construtora no inicio dos trabalhos;
- analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a
serem apresentados pela Construtora no inicio dos trabalhos;
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- analisar a compatibilidade entre os diversos projetos antes da execução dos serviços,
solicitando, quando constatado incompatibilidades, providências para o saneamento delas,
sem qualquer prejuízo para o cronograma físico da obra;
- promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para analise e discussão sobre o
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providencias necessárias ao cumprimento
do contrato;
- esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- solucionar as duvidas e questões pertinentes a prioridade ou seqüência dos serviços e obras
em execução;
- paralisar e/ou solicitar a reparação de qualquer serviço que não seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto
do contrato;
- solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle
de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as
respectivas medições, bem como conferir e encaminhar para o Núcleo de
Engenharia/SAA, as medições emitidas pela Construtora contratada pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento;
- verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela
Construtora e admitidos no Projeto Executivo, com base na comprovação da equivalência
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entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nas Especificações
de Serviços;
- solicitar a substituição de qualquer funcionário da Construtora que embarace ou dificulte a
ação do Fiscal da Obra ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos;
- verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Construtora, registrando
todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
serviços e obras efetivamente executados.
- emitir e assinar, juntamente com o Núcleo de Engenharia/SAA, os termos de recebimento
provisório e definitivo da obra.
A comunicação entre a Contratada para a Fiscalização da Obra e a Construtora será realizada
através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências.
O Controle de Ocorrências, em 2 (duas) vias, será destinada ao registro de fatos e
comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e
aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional,
autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras, irregularidades e providencias a serem tomadas pela
Construtora e Fiscal da Obra.
A Contratada devera exigir da Construtora relatórios diários de execução dos serviços e obras
(Diário de Obra), com paginas numeradas em 2(duas) vias, 1(uma) destacável, contendo o
registro de fatos normais do andamento dos serviços, como:
As reuniões realizadas no local das obras ou nas prefeituras dos municípios, serão
documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização da Obra e que conterão, no
mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.
Ao final de cada período de trinta dias, devera a Contratada para a Fiscalização da Obra analisar
a Planilha Demonstrativa de Medição proposta pela Construtora e elaborar um Relatório
Técnico de Acompanhamento da respectiva medição dos serviços executados naquele mês

Praça Ramos de Azevedo, 254 - Centro| CEP 01037-912 | São Paulo/SP
www.agricultura.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777947.

fls. 8738

.

para efeito de fundamentação dos valores a serem faturados. O Relatório, bem como a Planilha
mencionados, deverão ser encaminhados para a Contratante anexados a fatura mensal da
Construtora.
Todas as despesas com materiais e produtos, combustíveis e manutenção de veículos,
equipamentos, mão de obra, equipamentos de proteção individual, todo o bem imprescindível
a boa execução do serviço, correrão por conta da empresa vencedora, portanto:
Incluir todos os custos diretos e indiretos necessários à sua realização, tais como, salários dos
profissionais, encargos, diárias, instalações, equipamentos, taxas, impostos, despesas indiretas
e benefícios.
IV – PRAZO DE EXECUÇÃO
Além dos prazos de execução, estipulados no cronograma Físico-financeiro onde se faz
necessária a atuação da equipe técnica de campo, a empresa vencedora deverá executar os
trabalhos relativos aos recebimentos Provisórios e Definitivos de cada obra, sem que caiba por
parte desta empresa, reivindicar o pagamento de qualquer valor referente a estes serviços,
visto que tais serviços estão previstos em obrigações da Contratada.
IV - ELEMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
Faz parte integrante deste Termo de Referência:
- Anexo I – Equipe Técnica
- Anexo II - Planilha orçamentária quantitativa
- Anexo III - Cronograma Físico Financeiro

NE/GSAA, 09 de outubro de 2019.

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TÉCNICO DO N.E/GSA
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ANEXO I.1
EQUIPE TÉCNICA

REGIÃO A
QUANTIDADE
MUNICÍPIO

ou ARQUITETO PLENO

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

1
1
1

1

1

3

1

1

ENGENHEIRO PLENO

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

FISCAL DE OBRA ENGENHEIRO PLENO

Ribeirão Branco
Pariquera Açu
Cananéia

TOTAL

REGIÃO B
QUANTIDADE
MUNICÍPIO

FISCAL DE OBRA

1
1

Orlândia
Sales Oliveira
Bebedouro
Monte Azul Paulista
Jose Bonifácio

1
1
1

TOTAL

5

ou ARQUITETO PLENO

1

1

REGIÃO C
QUANTIDADE
ENGENHEIRO PLENO
FISCAL DE OBRA

MUNICÍPIO

ou ARQUITETO PLENO

Ribeirão Bonito
São Manuel
Itatinga
Ourinhos
Taquarituba

1
1
1
1
1

TOTAL

5

1

1

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

1

1
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REGIÃO D
QUANTIDADE
MUNICÍPIO

ou ARQUITETO PLENO

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

1
1
1

1

1

3

1

1

ENGENHEIRO PLENO

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

FISCAL DE OBRA

Dracena
Irapuru
Rubiácea

TOTAL

ENGENHEIRO PLENO

REGIÃO E
QUANTIDADE
MUNICÍPIO

FISCAL DE OBRA

Santo Antônio do Aracanguá
Auriflama
Guzolandia
Santana da Ponte Pensa
TOTAL

ou ARQUITETO PLENO

1
1
1
1

1

4

1

São Paulo, 14 de outubro de 2019.

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TÉCNICO DO N.E/GSA
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ANEXO II
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO II.1
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Nome completo: _______________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________

CPF nº: _______________________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA nº 00834/2019,
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos
termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela
Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em
participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA nº 00834/2019, DECLARO, sob
as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como
sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em
participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA nº 00834/2019, DECLARO, sob
as penas da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º
da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração
do Resultado do Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III
MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
ANEXO III.1
MODELO DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS GSA N º 01/2019
PROCESSO SAA N º 00834/2019
OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o
gerenciamento e fiscalização das obras de reforma e recuperação das estradas rurais em
terra do Programa “Melhor Caminho”.

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente
todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as
condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob
sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ __________________ (valor por extenso), já
computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

TOMADA DE PREÇOS GSA N º 01/2019
PROCESSO SAA N º 00834/2019
OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o
gerenciamento e fiscalização das obras de reforma e recuperação das estradas rurais em
terra do Programa “Melhor Caminho”.

Itens (de A a E) lotes de obras por região

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A
I

UNID.

QUANT.

EQUIPE TÉCNICA
Engenheiro Pleno ou Arquiteto Pleno

un x mês

6,00

01.02

Fiscal de obras

un x mês

16,00

02.01

APOIO OBRA
Locação de veículo Seminovo Grupo “S1” -

un x mês

Hatch de 1.0 a 1.6
02.02

UNIT.C/BDI

RIBEIRÃO BRANCO/ PARIQUERA-AÇU e CANANÉIA

01.01

II

PREÇO

Container escritório com WC, em aço
galvanizado,

piso

compensado

22,00

unxmês

naval
16,00

(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso impermeável e
anti-derrapante (WC)
III

ESCRITÓRIO - TAXAS ADMINISTRATIVA

03.01

Impressão colorida em papel sulfite A4

un

640,00

03.02

Encadernação espiral até 100 folhas

un

16,00

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

6,00
TOTAL ITEM A=
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ITEM
B
I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

TOTAL

EQUIPE TÉCNICA
Engenheiro Pleno ou Arquiteto Pleno

un x mês

6,00

01.02

Fiscal de obra

un x mês

24,00

II

APOIO OBRA
Locação de veículo Seminovo Grupo “S1” -

un x mês
30,00

Hatch de 1.0 a 1.6
02.02

UNIT.C/BDI

ORLÂNDIA; SALES OLIVEIRA; BEBEDOURO; MONTE AZUL PAULISTA e JOSÉ BONIFÁCIO

01.01

02.01

PREÇO

Container escritório com WC, em aço
galvanizado,

piso

compensado

unxmês

naval

(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)
III

24,00

ESCRITÓRIO - TAXAS ADMINISTRATIVA

03.01

Impressão colorida em papel sulfite A4

un

640,00

03.02

Encadernação espiral até 100 folhas

un

16,00

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

6,00
TOTAL ITEM B=

ITEM
C
I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

EQUIPE TÉCNICA
Engenheiro Pleno ou Arquiteto Pleno

un x mês

6,00

01.02

Fiscal de obra

un x mês

26,00

II

VEÍCULO APOIO OBRA
Locação de veículo Seminovo Grupo “S1” -

un x mês

Hatch de 1.0 a 1.6
02.02

UNIT.C/BDI

RIBEIRÃO BONITO; SÃO MANUEL; ITATINGA; OURINHOS e TAQUARITUBA

01.01

02.01

PREÇO

32,00

Container escritório com WC, em aço
galvanizado,

piso

compensado

unxmês

naval

(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso impermeável e anti26,00

derrapante (WC)
III

ESCRITÓRIO - TAXAS ADMINISTRATIVA

03.01

Impressão colorida em papel sulfite A4

un

640,00

03.02

Encadernação espiral até 100 folhas

un

16,00

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

6,00
TOTAL ITEM C=
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ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

D
I

UNID.

PREÇO

QUANT.

UNIT.C/BDI

TOTAL

DRACENA; IRAPURU e RUBIÁCEA
EQUIPE TÉCNICA

01.01

Engenheiro Pleno ou Arquiteto Pleno

un x mês

3,00

01.02

Fiscal de obras

un x mês

9,00

un x mês

12,00

unxmês

9,00

II
02.01

VEÍCULO APOIO OBRA
Locação de veículo Seminovo Grupo “S1” Hatch de 1.0 a 1.6

02.02

Container escritório com WC, em aço
galvanizado,

piso

compensado

naval

(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)
III

ESCRITÓRIO - TAXAS ADMINISTRATIVA

03.01

Impressão colorida em papel sulfite A4

un

360,00

03.02

Encadernação espiral até 100 folhas

un

9,00

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

3,00
TOTAL ITEM D=

ITEM

E
I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

PREÇO

QUANT.

UNIT.C/BDI

SANTO ANTONIO DE ARACANGUÁ; AURIFLAMA; GUZOLÂNDIA e
SANTANA DA PONTE PENSA
EQUIPE TÉCNICA

01.01

Engenheiro Pleno ou Arquiteto Pleno

un x mês

6,00

01.02

Fiscal de obras

un x mês

18,00

un x mês

24,00

unxmês

18,00

II
02.01

VEÍCULO APOIO OBRA
Locação de veículo Seminovo Grupo “S1” Hatch de 1.0 a 1.6

02.02

Container

escritório

galvanizado,

piso

com

WC,

em

compensado

aço
naval

(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto
para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)
III

ESCRITÓRIO - TAXAS ADMINISTRATIVA

03.01

Impressão colorida em papel sulfite A4

un

960,00

03.02

Encadernação espiral até 100 folhas

un

16,00

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

6,00
TOTAL ITEM E=
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TOTAL GERAL:

NOTAS TÉCNICAS
DESONERADO

NÃO DESONERADO

BDI

________%

________%

Encargos Sociais para horistas

________%

________%

Encargos Sociais para mensalistas

________%

________%

________ horas

______ horas

Horas mensais consideradas para obras em geral

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS GSA N º 01/2019
PROCESSO SAA N º 00834/2019
OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o gerenciamento e fiscalização das obras de reforma e
recuperação das estradas rurais em terra do Programa “Melhor Caminho”.

GRUPO

A
B
C
D
E

VALOR
TOTAL ITEM
R$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

RIBEIRÃO BRANCO, PARIQUERA-AÇU e CANANÉIA
ORLÂNDIA; SALES OLIVEIRA; BEBEDOURO;
MONTE AZUL PAULISTA E JOSÉ BONIFÁCIO
RIBEIRÃO BONITO; SÃO MANUEL; ITATINGA;
OURINHOS E TAQUARITUBA
DRACENA; IRAPURU e RUBIÁCEA
SANTO ANTONIO DE ARACANGUÁ; AURIFLAMA;
GUZOLÂNDIA e SANTANA DA PONTE PENSA

TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO

(Local e data).

_______________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
TOMADA DE PREÇOS GSA N º 01/2019
PROCESSO SAA N º 00834/2019
OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o
gerenciamento e fiscalização das obras de reforma e recuperação das estradas rurais em
terra do Programa “Melhor Caminho”.

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L)

%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1. Administração Central (AC)

%

PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF)

%

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
1. Seguros (S)

%

2. Garantias (G)

%

3. Riscos (R)

%
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias

%

PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS
1. Imposto Sobre Serviços – ISS

%

2. Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS

%

3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS

%

4. Contribuição previdenciária

%
Subtotal Tributos (T)

%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se
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Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneração;
T: taxa de incidência de tributos;

BDI adotado na proposta
(Acórdão TCU-Plenário nº 2622/2013)

%

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.5
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em
participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA n° 00834/2019, DECLARO, sob
as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante
antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir
fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional
ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº
60.106/2014, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;
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V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO”
ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo: _________________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________

CPF nº: _________________________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial),
interessado em participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA n° 00834/2019:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual
nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste
Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das disposições da Lei Estadual nº
10.218/1999; e
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo
117 da Constituição Estadual.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/2008

Nome completo: _________________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________

CPF nº: _________________________________________

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008, que
o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em participar da Tomada de
Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA n° 00834/2019, somente utilizará produtos e subprodutos
de madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos
termos da legislação vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a rescisão do
contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº
8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998, sem prejuízo de outras
implicações na esfera criminal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E
DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA
LEI ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo: __________________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________

CPF nº: __________________________________________

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 53.047/2008, que
o licitante ________________________ nome empresarial), interessado em participar da Tomada de
Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA n° 00834/2019, se compromete a cumprir o disposto na
Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de
produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS GSA Nº 01/2019
PROCESSO SAA Nº 00834/2019
CONTRATO GSA Nº ____/2019

TERMO DE

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO E ___________________, TENDO POR
OBJETO

A

EXECUÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

ENGENHARIA.

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por
intermédio do GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS, doravante designado
“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, Chefe de
Gabinete, RG nº 13.129.999-2 e CPF/MF nº 256.279.138-00, no uso da competência conferida
pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e Decreto Estadual nº 43.142, de 02
de junho de 1998, inscrito no CNPJ sob nº 46.384.400/0172-03, com sede na Praça Ramos de
Azevedo, nº 254, Centro - São Paulo/SP – CEP 01037-912, a seguir denominada “CONTRATADA”,
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., portador do RG nº
Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui para digitar texto., em face da adjudicação
efetuada no certame licitatório indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE
CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n° 6.544/1989, da Lei Federal n° 8.666/1993
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execução de serviços técnicos especializados de
engenharia para o gerenciamento e fiscalização das obras de reforma e recuperação das
estradas rurais em terra do Programa “Melhor Caminho”, conforme as especificações
técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas técnicas
da ABNT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade
requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá ter início a partir da data da ordem de início dos serviços,
obedecidas as condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital indicado no
preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Termo de Referência,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e adequada
execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na
proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e
instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente ajuste será de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo 180
(cento e oitenta) dias para a execução do objeto e 90 (noventa) dias para o recebimento
provisório e definitivo, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas
hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma físicofinanceiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui Anexo
I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
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OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS
I.

- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação indicada no preâmbulo deste termo;

II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,
especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da
fiscalização do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;
III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação
dos equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato,
diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;
V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais alterações
ou substituições:
a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de
danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislação pertinente;
VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA;
b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de
terceiros;
c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais
subcontratadas;
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d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra;
e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por incêndio
ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;
VII. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as
responsabilidades daí decorrentes;
VIII.Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a
serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;
IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA
que estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que
necessários e/ou quando houver alterações;
X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade,
bem como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para
a execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e
distribuição;
XI. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho,
devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais), ou PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construção), quando for o caso;
XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o
prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos
serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na
obra, inclusive terceirizados.
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XIII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE,
para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a
assistência necessária ao desempenho das suas tarefas;
XIV. Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro,
de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;
XV. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a
eventuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
XVI. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao CONTRATANTE;
XVII. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios
e defeitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a
responsabilidade pela segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos
materiais, seja em razão do solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil;
XVIII.

Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal nº 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia
prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente ao prejuízo apurado;
XIX. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou
tenham prestado serviços ao CONTRATANTE por força deste contrato, bem como
qualquer outro documento ou comprovação que seja solicitado;
XX. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Termo
de Referência (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
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obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habitese”, licenças ambientais, alvarás, etc.);
XXI. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo-os
quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização;
XXII. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução do objeto do contrato;
XXIII.

Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XXIV.

Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente

vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie;
XXV.

Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for

considerada

inconveniente

e/ou

incapacitada,

no

prazo

determinado

pelo

CONTRATANTE;
XXVI.

Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com

fotografia recente;
XXVII.

Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados,

quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;
XXVIII.

Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade

que verificar durante a execução dos serviços;
XXIX.

Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;
XXX.

Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não

esteja sendo executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha
em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
XXXI.

Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato

mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração
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quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoração de custos ao
CONTRATANTE;
XXXII.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas aplicáveis;
XXXIII.

Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de

projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de
Ocorrências” todas as observações apresentadas pela fiscalização;
XXXIV. Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos
produtos,

projetos,

soluções

e

documentos

congêneres

desenvolvidos

pela

CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e
atualizações que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los,
alterá-los e utilizá-los sem limitações;
XXXV.

Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços

contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
XXXVI.

Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,

tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria
ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta
ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados;
XXXVII.

Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer

outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei
Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, abstendo-se de práticas
como as seguintes:
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a)

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
d) no tocante a licitações e contratos:
i.

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

ii.

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

iii.

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

iv.

fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

v.

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

vi.

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

vii.

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a Administração Pública;

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional;
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
XXXVIII.

Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente,

preservando a fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo
o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
XXXIX.

Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou

de origem nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual nº 53.047/2008, proceder às
respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;
XL. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, em atendimento ao
disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018.
XLI. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado
para executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas
que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;
XLII. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil
originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº
307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A
de reservação de material para usos futuros;
b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;
d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.
XLIII.

Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle

de Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, conforme o caso;
XLIV.

Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas

pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I- Expedir ordem de início dos serviços;
II- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta;
III- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato;
IV- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os
termos deste ajuste;
V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
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encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas
físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas
normas de segurança internas;
VIII-

Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;

IX- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a
ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em
tempo hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos;
X- Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados,
vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem
como realizar as medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual
inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado “Diário de Ocorrências” ou “Diário
de Obras”, em formatação fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado pelo
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CREA/SP, servindo como comunicação formal entre as partes quando as anotações forem
rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro deverá ser
preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cópia, ao
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diário de Ocorrências” ou “Diário de Obras” deverão ser registrados todas as
ocorrências e operações realizadas na obra, em especial:
I.

as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II.

o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

III. o recebimento de materiais;
IV. as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas;

PARÁGRAFO QUARTO
A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO
A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada
para esta finalidade.

PARÁGRAFO SEXTO
É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO
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O valor total da contratação é de R$ ___________ (______________________).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios
e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra;
serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e
transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de
imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações;
seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais,
estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas
pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e
ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e
amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra;
testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário
diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº
123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante o CONTRATANTE,
tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base na alegação de que a sua
proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado

CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário ___________, de classificação funcional programática _________ e categoria
econômica ___________
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PARAGRÁFO ÚNICO
Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício financeiro, as
despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES

As medições deverão ocorrer a cada etapa concluída do cronograma físico-financeiro da
obra. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da
CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos:
I. relatórios escrito e fotográfico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;
III. declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira
utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos
e subprodutos de origem nativa:
a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, parágrafo primeiro,
do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaração, sob as penas da lei, afirmando que
realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;
b) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais,
acompanhados das respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável
pela recepção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as
quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos
adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA,
sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO
Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação
cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual
n° 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo
cadastramento e com as cópias de documentos indicadas no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas
concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em
consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003,
e respeitando as seguintes determinações:
I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal
aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente,
sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;
II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador
dos serviços:
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a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA
no prazo previsto na legislação municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO
PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.
Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma
dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:
a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a
indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;
b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de
emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente;
c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida
quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de
sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo
necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Termo de
Referência. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das
seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade:
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I.

apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS;

II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverá constar a referência expressa ao
número deste contrato, seu objeto e o número do processo administrativo;
III. colocação de placas;
IV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente;
V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no contrato, vencidos até então.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:
I.

a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até dois dias
úteis após a sua realização;

II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura
pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis
contados a partir do recebimento da medição;
III. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo
de pagamento.
IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à
CONTRATADA no prazo de três dias

úteis, acompanhado da justificativa

correspondente.
V. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para
retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das
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faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;
VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a
prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem
os atrasos verificados.

PARÁGRAFO QUARTO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da
CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada
pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela
CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº
12.799/2008.

PARÁGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos
determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou
que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO
A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.

PARÁGRAFO OITAVO
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Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e
atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços do contrato não serão reajustados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Só será admitido reajuste, em caráter excepcional, quando o prazo de execução do objeto sofrer
prorrogação, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo de 12
(doze) meses contados a partir da data de referência dos preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, não será concedido o reajuste
de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Para o reajuste serão observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentação da proposta, e o índice ___________________, divulgado pela Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será proporcional
ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados
pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do
valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo
Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes
hipóteses:
I.

a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar
comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte
interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão
pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração
da vigência do contrato;
III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos
suportados pela parte interessada;
IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus
próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a
sua ocorrência;
V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já
contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.
VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à
CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO
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A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do
contrato, até o limite de:
I.

50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso
de reforma de edifícios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e
acréscimos, nos demais casos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da
celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993. É nula a
alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da
autoridade competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação
entre eles, os limites de alteração previstos em lei.
I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter excepcional,
quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 215/1999, do
Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:
a) a alteração seja consensual;
b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos
da elaboração de um novo procedimento licitatório;
c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e
econômico-financeira do contratado;
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d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou
imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;
e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propósito diversos;
f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do
cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos
decorrentes;
g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão contratual,
seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência.
II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos
elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativo pelo
gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente
para autorizar a celebração do aditamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários e
totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação.
I. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais serão
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de Custos da
CPOS, vigente à época da contratação. Justificadamente, poderão ser utilizados como referência
os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
– SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO, ou de outros sistemas de preços
utilizados por outros órgãos públicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.
II. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serão
remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo CONTRATANTE com no
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mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do processo por ocasião do
aditamento, adotando-se para cada item o valor mínimo obtido na pesquisa realizada.

PARÁGRAFO QUARTO
Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será
aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor total constante
da Planilha Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela
CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na
proposta. Quando cabível, o resultado final será atualizado pelos mesmos índices de reajuste
de preços previstos neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.
As condições de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos
termos e condições previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste
contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente:
I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os
requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,
II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato;
III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e
IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorrência da
celebração do contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o
CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº
8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, nos termos do Edital indicado
no preâmbulo deste instrumento e do seu Anexo VI.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade
por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos
70 e 71 da Lei Estadual nº 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/1993 e as regras
específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no
preâmbulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando
o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
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com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.
II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas
no Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias úteis após a
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da
fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o
recebimento definitivo de objeto:
I.

alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" emitido
pelo Município;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”);
III. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra por
força deste contrato;
IV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
V. resultados dos testes e ensaios realizados;
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VI. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
VII. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
VIII.

certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis;

PARÁGRAFO QUINTO
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas
da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO
O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não
afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela
legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n°
6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 77 da
Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
I.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao

cronograma físico-financeiro atualizado;
II.

Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos;

III.

Multas e eventuais indenizações.

PARÁGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize
o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido.

PARÁGRAFO QUINTO
O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal
anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a
CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da
aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo
administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto
Estadual nº 60.106/2014.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ainda ajustado que:
I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
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b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos
técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela
CONTRATADA para a execução do objeto por ela executado.
III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei estadual n° 6.544/89, da Lei
federal n° 8.666/93 e disposições regulamentares.
IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera
administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, ____ de __________ de 20XX.

__________________________

__________________________

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________

__________________________

(nome, RG e CPF)

(nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUÇÃO SAA-22, DE 1-8-96
Estabelece normas para a aplicação das multas revistas nos artigos 81, 86, “caput” e seus §§ e
87, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e 79, 80
e 81, II, da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.
O Secretário de Agricultura e Abastecimento resolve:
Artigo 1º - A aplicação das multas a que aludem os artigos 81, 86 “caput” e seus parágrafos e
87, II, da Lei Federal 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94, e 79, 80 e
81, II da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecerá, no âmbito da Pasta, as seguintes normas:
I – por atraso na entrega;
a) de 0,2% ao dia até o máximo de 10 dias.
b) de 0,4% ao dia de 11 até o máximo de 30 dias.
II – pela inexecução total ou parcial do ajuste:
a) de 20% sobre o valor total ou parcial da obrigação não comprida;
b) multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada pela
obrigação não cumprida.
III- o prazo para entrega do material ou serviço ocorrerá a partir da data em que o adjudicatário
receber a Nota de Empenho.
IV- se o material ou serviço não for aceito, o fornecedor deverá substituí-lo dentro do prazo de
5 dias da comunicação da recusa, sob pena de sujeitar-se a aplicação de multa, nos termos do
disposto nos incisos I e II, considerada a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil
seguinte à data da referida comunicação.
V- a multa deverá ser recolhida ao Tesouro do Estado dentro do prazo de 10 dias da data da
respectiva notificação.
VI- o não pagamento da multa no prazo previsto no inciso anterior acarretará a sua inscrição
na dívida ativa e cobrada judicialmente.
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VII- pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela
administração incidirá multa de 20% sobre o valor total do ajuste.
VIII- se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
contratada pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos à
Administração ou cobrado judicialmente.
Artigo 2º - A aplicação das multas previstas no artigo anterior não impede que a autoridade
competente rescinda, aplique ou proponha a aplicação de outras penalidades previstas nos
artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 21/6/93, com as alterações introduzidas pela Lei
Federal 8.883, de 8/6/94 e 81 da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, bem como na responsabilidade
civil pela inexecução total ou parcial.
Artigo 3º - Da aplicação das multas previstas nesta Resolução caberá recurso, no prazo de 5
dias úteis, consoante disposto nos artigos 109, “f” e parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Federal nº
8.666, de 21/6/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 8.883 de 8/6/94, inciso I,
alínea “e” e parágrafos 1º e 2º da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
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ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o gerenciamento e
fiscalização das obras de reforma e recuperação das estradas rurais em terra do Programa
“Melhor Caminho”.

Itens (de A a E) lotes de obras por região

CÓDIGO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.C/BDI

TOTAL

RIBEIRÃO BRANCO/ PARIQUERA-AÇU e CANANÉIA

I

EQUIPE TÉCNICA

DER-SP
35.03.31

-

01.01

Engenheiro Pleno ou Arquiteto Pleno

un
mês

x

6,00

36.731,20

220.387,20

DER-SP
35.03.35

-

01.02

Fiscal de obras

un
mês

x

16,00

12.238,60

195.817,60

II

APOIO OBRA
un
mês

x

22,00

1.806,97

39.753,34

16,00

676,00

10.816,00

BEC – vol. 16

02.01

Locação de veículo Seminovo Grupo “S1”
- Hatch de 1.0 a 1.6

CPOS12.000.021100

02.02

Container escritório com WC, em aço
galvanizado, piso compensado naval
(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso impermeável e
anti-derrapante (WC)
ESCRITÓRIO
TAXAS
ADMINISTRATIVA

III

unxmês

CPOS
A.02.000.070107

03.01

Impressão colorida em papel sulfite A4

un

640,00

1,99

1.273,60

CPOS
A.02.000.070108

03.02

Encadernação espiral até 100 folhas

un

16,00

6,85

109,60

DER - 35.03.10

03.03

Auxiliar de escritório

un
mês

6,00

6.894,80

41.368,80

TOTAL ITEM A=

509.526,14

x
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CÓDIGO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.C/BDI

TOTAL

B

ORLÂNDIA; SALES OLIVEIRA; BEBEDOURO; MONTE AZUL PAULISTA e JOSE
BONIFÁCIO

I

EQUIPE TÉCNICA

DER-SP
35.03.31

-

01.01

Engenheiro Pleno ou Arquiteto
Pleno

un x mês

6,00

36.731,20

220.387,20

DER-SP
35.03.35

-

01.02

Fiscal de obra

un x mês

24,00

12.238,60

293.726,40

II

APOIO OBRA

BEC – vol.16

02.01

Locação de veículo Seminovo
Grupo “S1” - Hatch de 1.0 a 1.6

un x mês

30,00

1.806,97

54.209,10

CPOS12.000.021100

02.02

Container escritório com WC, em
aço
galvanizado,
piso
compensado naval (escritório), 1
vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto
para chuveiro, piso impermeável e
anti-derrapante (WC)
ESCRITÓRIO
TAXAS
ADMINISTRATIVA

unxmês

24,00

676,00

16.224,00

III
CPOS
A.02.000.070107

03.01

Impressão colorida em papel
sulfite A4

un

640,00

1,99

1.273,60

CPOS
A.02.000.070108

03.02

Encadernação espiral até 100
folhas

un

16,00

6,85

109,60

DER - 35.03.10

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

6,00

6.894,80

41.368,80

TOTAL ITEM B=

627.298,70

Praça Ramos de Azevedo, 254 - Centro| CEP 01037-912 | São Paulo/SP
www.agricultura.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777947.

fls. 8791

.
CÓDIGO

ITEM

C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.C/BDI

TOTAL

RIBEIRÃO BONITO; SÃO MANUEL; ITATINGA; OURINHOS e TAQUARITUBA

I

EQUIPE TÉCNICA

DER-SP
35.03.31

-

01.01

Engenheiro Pleno ou Arquiteto
Pleno

un x mês

6,00

36.731,20

220.387,20

DER-SP
35.03.35

-

01.02

Fiscal de obra

un x mês

26,00

12.238,60

318.203,60

II

VEÍCULO APOIO OBRA

BEC – vol. 16

02.01

Locação de veículo Seminovo
Grupo “S1” - Hatch de 1.0 a 1.6

un x mês

32,00

1.806,97

57.823,04

CPOS12.000.021100

02.02

Container escritório com WC, em
aço galvanizado, piso compensado
naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1
lavatório, 1 ponto para chuveiro,
piso
impermeável
e
antiderrapante (WC)
ESCRITÓRIO
TAXAS
ADMINISTRATIVA

unxmês

26,00

676,00

17.576,00

papel

un

640,00

1,99

1.273,60

100

un

16,00

6,85

109,60

6,00

6.894,80

41.368,80

TOTAL ITEM C=

656.741,84

III
CPOS
A.02.000.070107

03.01

Impressão
sulfite A4

colorida

CPOS
A.02.000.070108

03.02

Encadernação
folhas

DER - 35.03.10

03.03

Auxiliar de escritório

espiral

em
até

un x mês
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CÓDIGO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

D

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.C/BDI

TOTAL

DRACENA; IRAPURU e RUBIÁCEA

I

EQUIPE TÉCNICA

DER-SP
35.03.31

-

01.01

Engenheiro Pleno ou Arquiteto
Pleno

un x mês

3,00

36.731,20

110.193,60

DER-SP
35.03.35

-

01.02

Fiscal de obras

un x mês

9,00

12.238,60

110.147,40

II

VEÍCULO APOIO OBRA

BEC – vol.16

02.01

Locação de veículo Seminovo
Grupo “S1” - Hatch de 1.0 a 1.6

un x mês

12,00

1.806,97

21.683,64

CPOS12.000.021100

02.02

Container escritório com WC,
em aço galvanizado, piso
compensado naval (escritório), 1
vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso
impermeável e anti-derrapante
(WC)
ESCRITÓRIO
TAXAS
ADMINISTRATIVA

unxmês

9,00

676,00

6.084,00

III

CPOS
A.02.000.070107

03.01

Impressão colorida em papel
sulfite A4

un

360,00

1,99

716,40

CPOS
A.02.000.070108

03.02

Encadernação espiral até 100
folhas

un

9,00

6,85

61,65

DER - 35.03.10

03.03

Auxiliar de escritório

un x mês

3,00

6.894,80

20.684,40

TOTAL ITEM D=

269.571,09
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CÓDIGO

ITEM
E

-

01.01

-

01.02

II

QUANT.

PREÇO
UNIT.C/BDI

TOTAL

Engenheiro Pleno ou Arquiteto
Pleno
Fiscal de obras

un x mês

6,00

36.731,20

220.387,20

un x mês

18,00

12.238,60

220.294,80

un x mês

24,00

1.806,97

43.367,28

unxmês

18,00

676,00

12.168,00

un

960,00

1,99

1.910,40

un

16,00

6,85

109,60

6,00

6.894,80

41.368,80

TOTAL ITEM E=

539.606,08

VEÍCULO APOIO OBRA

BEC – vol.16

02.01

CPOS12.000.021100

02.02

III
CPOS
A.02.000.070107
CPOS
A.02.000.070108
DER - 35.03.10

UNID.

SANTO ANTONIO DE ARACANGUÁ; AURIFLAMA; GUZOLÂNDIA e SANTANA DA
PONTE PENSA
EQUIPE TÉCNICA

I
DER-SP
35.03.31
DER-SP
35.03.35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

03.01
03.02
03.03

Locação de veículo Seminovo
Grupo “S1” - Hatch de 1.0 a 1.6
Container escritório com WC,
em aço galvanizado, piso
compensado naval (escritório), 1
vaso sanitário, 1 lavatório, 1
ponto para chuveiro, piso
impermeável e anti-derrapante
(WC)
ESCRITÓRIO
TAXAS
ADMINISTRATIVA
Impressão colorida em papel
sulfite A4
Encadernação espiral até 100
folhas
Auxiliar de escritório

un x mês

TOTAL GERAL:

2.602.743,85

Notas Técnicas (parametro DER)
BDI
Encargos Sociais para horistas
Encargos Sociais para mensalistas
Horas mensais consideradas para obras em geral

DESONERADO
41,79%
98,84%
54,62%
220 horas

NÃO DESONERADO
35,00%
129,28%
78,30%
220 horas

Refer. 01: Tabela de Preços DER-SP Data base: Ref. 30/06/2019 ;
Refer. 02: Tabela de Serviços CPOS Versão 175 Vigência: a partir de 01/03/19.
São Paulo, 14 de outubro de 2019
SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600893607
DIRETOR TÉCNICO DO N.E/GSA
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ANEXO VII.1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de serviços técnicos especializados de engenharia para o gerenciamento e fiscalização das obras de reforma e
recuperação das estradas rurais em terra do Programa “Melhor Caminho”.

GRUPO

A
B
C
D
E

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
RIBEIRÃO BRANCO, PARIQUERA-AÇU e CANANÉIA
ORLÂNDIA; SALES OLIVEIRA; BEBEDOURO;
MONTE AZUL PAULISTA e JOSE BONIFÁCIO
RIBEIRÃO BONITO; SÃO MANUEL; ITATINGA;
OURINHOS e TAQUARITUBA
DRACENA; IRAPURU e RUBIÁCEA
SANTO ANTONIO DE ARACANGUÁ; AURIFLAMA;
GUZOLÂNDIA e SANTANA DA PONTE PENSA

TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO

VALOR TOTAL
ITEM R$

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

180 DIAS

509.526,14

91.714,71

91.714,71

81.524,18

81.524,18

81.524,18

81.524,18

627.298,70

112.913,77

112.913,77

100.367,79

100.367,79

100.367,79

100.367,79

656.741,84
269.571,09

118.213,53
91.654,17

118.213,53
88.958,46

105.078,69
88.958,46

105.078,69

105.078,69

105.078,69

539.606,08

97.129,09

97.129,09

86.336,97

86.336,97

86.336,97

86.336,97

2.602.743,85
2.602.743,85

511.625,27
511.625,27

508.929,56
1.020.554,82

462.266,10
1.482.820,93

373.307,64
1.856.128,57

373.307,64
2.229.436,21

373.307,64
2.602.743,85

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600893607
DIRETOR TÉCNICO DO N.E/GSA
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ANEXO VIII
MODELOS REFERENTES À VISITA TÉCNICA
ANEXO VIII.1
CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Unidade Contratante)
ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, interessado em
participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA n° 00834/2019, realizou nesta
data visita técnica nas instalações do _____________________________, recebendo assim todas as
informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá
pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas,
tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de
insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

__________________________

__________________________

(nome completo, assinatura e

(nome completo, assinatura e cargo do

qualificação do representante da

servidor responsável por acompanhar a

licitante)

visita)
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ANEXO VIII.2
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
(elaborado pelo licitante)
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
na condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial), interessado
em participar da Tomada de Preços GSA nº 01/2019, Processo SAA n° 00834/2019, DECLARO
que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá
pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas,
tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de
insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

_________________________________
(nome completo, assinatura e
qualificação do proposto da licitante)
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ANEXO IX
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

Contratante:
Contratado:
Contrato Nº (de origem):
Objeto:
Advogado (s) Nº OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c)

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,
a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicação;
b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em
suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL:
Nome:
Cargo:
E-mail institucional:
Assinatura:

Praça Ramos de Azevedo, 254 - Centro| CEP 01037-912 | São Paulo/SP
www.agricultura.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777947.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019
Processo Administrativo n° 0580002/2019
O MUNICIPIO DE ITAJAÍ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Alberto Werner, 100, bairro
Vila Operária, através da Secretaria Municipal de Governo, em conformidade com a Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e
demais legislação aplicáveis, Lei Municipal nº 5.670 de 20 de dezembro de 2010, torna público, a
realização de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL, do tipo
TÉCNICA E PREÇO, no regime de execução indireta de empreitada por preços unitários,
objetivando a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA
COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE TÉCNICO/AMBIENTAL E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO
DAS OBRAS DO PROGRAMA ITAJAÍ 2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL, de acordo com as condições
fixadas neste instrumento e seus anexos, bem como com a política para aquisição de bens,
obras e serviços em operações financiadas pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da
Bacia do Prata – FONPLATA, Contrato nº BRA-21/2018.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 7.118.699,47 (sete milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e
noventa e nove reais e quarenta e sete centavos).
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS
Local da retirada do Edital e anexos compreendendo o projeto executivo do objeto descrito no
item 1.1: Internet, gratuitamente, no site do Município de Itajaí - endereço eletrônico
www.itajai.sc.gov.br, no link “Licitações”.
O Edital completo e seus anexos também poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de
Itajaí, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, Itajaí (SC), de segunda a sexta-feira das
13h00 às 19h00, mediante o pagamento da taxa recolhida através de DAM – Documento de
Arrecadação Municipal, requerido diretamente no atendimento Praça do Cidadão da
Prefeitura Municipal de Itajaí.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
DATA/HORA: A entrega dos envelopes nºs 01 (Habilitação), 02 (Proposta Técnica) e 03 (Proposta
de Preços), deverá ser realizada na Diretoria de Contratos e Licitações da Secretaria Municipal
de Governo, na Prefeitura de Itajaí, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, Itajaí (SC),
CEP 88304-053, até às 14h00 do dia 16 de dezembro de 2019, momento o qual se dará início à
sessão de abertura.
Os interessados deverão apresentar os envelopes fechados de forma a não permitir sua
violação, até a data e hora estipulados para a entrega dos envelopes, cada um deles
correspondendo a uma fase do processo licitatório. Os envelopes deverão ser preferencialmente
em papel pardo e devidamente identificados, conforme segue:

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
CONCORRÊNCIA N° 015/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE:
TELEFONE E E-MAIL:
1
Secretaria Municipal de Governo
Diretoria de Licitações e Contratos - DLC
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304-053 • Itajaí • SC
Fone: 47 3341-6029
www.itajai.sc.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 577794B.
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ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
CONCORRÊNCIA N° 015/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE:
TELEFONE E E-MAIL:

ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
CONCORRÊNCIA N° 015/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE:
TELEFONE E E-MAIL:

1. OBJETO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, visando a EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO,
CONTROLE TÉCNICO/AMBIENTAL E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA
ITAJAÍ 2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL, de acordo com especificações fixadas neste
instrumento e seus anexos, bem como com a política para aquisição de bens, obras e
serviços em operações financiadas pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia
do Prata – FONPLATA, Contrato nº BRA-21/2018.
1.2 A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos e pelas
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas respectivas alterações e
pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; bem como obedece às Políticas
para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA,
conforme Resolução RD nº 1394/2017.
- Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO;
- Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS;
- Critério de julgamento: TÉCNICA E PREÇO
1.3 Anexos do Edital:
a) Anexo I – Especificações Técnicas
b) Anexo II - Modelo de Credenciamento
c) Anexo III - Modelo de Proposta
d) Anexo IV - Modelo de Declaração do Menor
f) Anexo V - Planilha de Qualificação Técnica
g) Anexo VI - Modelo de Declaração de Beneficiário Efetivo ou Final (exigível apenas para a
empresa contratada)
h) Anexo VII - Modelo de Declaração Compromisso de Integridade(exigível apenas para a
empresa contratada)
i) Anexo VIII – Minuta do Contrato
1.4 Poderá participar da presente licitação e apresentar propostas, toda e qualquer empresa,
individual social, que satisfaça as condições estabelecidas neste edital. Considera-se que
um Licitante tem a nacionalidade de um país se é cidadão, se é incorporado ou registrado e
opera de acordo com as disposições legais desse país, atendendo a política de
2
Secretaria Municipal de Governo
Diretoria de Licitações e Contratos - DLC
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304-053 • Itajaí • SC
Fone: 47 3341-6029
www.itajai.sc.gov.br
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elegibilidade
do
FONPLATA,
conforme
Resolução RD nº 1394/2017. Os países elegíveis para participar da presente licitação são:
Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai.
1.5 Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou por processo de cópia
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da Imprensa Oficial ou por
servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original, desde que
perfeitamente legível.
1.6 A documentação e propostas deverão ser apresentadas sem emendas ou rasuras.
1.7 Deverão ser apresentados, unicamente, os documentos solicitados, evitando-se duplicidade
e a inclusão de documentos supérfluos.

1.8 Na análise das propostas, serão desconsideradas as que deixarem de cumprir integralmente
ou em parte qualquer um dos itens dos envelopes 01, 02 e 03, as disposições deste Edital e as
especificações técnicas para execução dos serviços.
1.9 Na análise das propostas, serão desconsideradas as que forem manifestamente inexeqüíveis,
presumindo-se como tal àquelas que contiverem preços unitários vis ou expressivos, face aos
correntes no mercado.
1.10
Somente poderão usar da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar
reclamações, impugnações, recursos, fazer questionamentos, assinar atas e contratos, o
representante da proponente devidamente credenciado perante a Comissão de acordo
com o item 2 deste Edital, através de procuração com poderes específicos ou carta de
credenciamento (ANEXO II). Juntamente com a procuração ou carta de credenciamento,
deverá ser apresentado à comissão uma cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor.
1.11
Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário indicados
neste edital, mesmo quando remetidas por via postal.
1.12
Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação (art. 43, § 6º da Lei
Federal nº 8.666/93).
1.13
Ressalvado a hipótese prevista no item 1.12, a desistência da empresa vencedora da
presente licitação, o Município, a critério da Administração, poderá aplicar qualquer uma
das sanções previstas pelo artigo 87.
1.14
As propostas, depois de abertas, serão irretratáveis e irrenunciáveis. Caso a proponente
desista de sua proposta, será executada a garantia da proposta, conforme previsto no item
9 deste Edital.

1.15
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93.

1.16
Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e
empresas enunciadas no inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
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1.17
É vedada a participação no presente certame de pessoa física ou jurídica da qual seja
sócio cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de
servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo comissionado, em
exercício no âmbito do Município de Itajaí.
2. CREDENCIAMENTO
2.1 O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame.
2.1.1 Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento
que comprove tal condição.
2.1.2 Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de procuração ou termo de credenciamento, acompanhado pela devida documentação
conforme observado no Anexo II deste Edital.
2.1.3 O credenciado deverá apresentar documento de identidade para a Comissão de
Licitações.
3. DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS
3.1 Até a data e horário determinados neste Edital, serão recebidos pela Diretoria de Licitações e
Contratos da Secretaria Municipal de Governo do Município de Itajaí os envelopes de 01 –
DOCUMENTAÇÃO, 02 – PROPOSTA TÉCNICA e 03 – PROPOSTA DE PREÇOS.
No caso as empresas estrangeiras de qualquer país membro do FONPLATA, deverão ser
apresentados documentos equivalentes aos solicitados nos Envelopes n° 01, 02 e 03,
devidamente acompanhados da sua tradução simples para o idioma português falado no Brasil,
a qual prevalecerá para qualquer interpretação ou divergência, que possibilitem as
comprovações necessárias, caso a proponente estrangeira seja ganhadora do certame esta
deverá se adequar a legislação vigente apresentando os documentos conforme a legislação
brasileira.
3.1.1 Envelope nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” no qual deverá conter, como condição básica para
participação na licitação, os seguintes documentos:
3.1.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I - Registro comercial, no caso de empresa individual;
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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3.1.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
III - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
IV - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, 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 (incluído pela Lei nº 12.440,
de 2011). OBS: A obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, e encontra-se disponível no site
www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na
internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

3.1.1.3 CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7. DA CF.:
I - Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela
Delegacia Regional do Trabalho ou pela própria empresa licitante, conforme ANEXO IV.
3.1.1.4 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Para a fase de habilitação do certame licitatório, a empresa ou consórcio proponente deverá
comprovar além da capacidade jurídica, fiscal e financeira, capacidade técnica para a
realização do objeto previsto no Termo de Referência, conforme segue:
a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa (pessoa jurídica):
A proponente deverá comprovar regularidade e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
compatível com o objeto da licitação.
➔ Certidão de órgão de classe comprovando a regularidade da empresa ou
das empresas do consórcio;
➔ Documento de Intenção ou Compromisso de Constituição do Consórcio de
empresas para a execução específica deste objeto (caso necessário).
Obs: Para empresas estrangeiras, serão aceitos documentos equivalentes de seus países
de origem.
b) Capacidade Operacional (pessoa jurídica):
A proponente deverá comprovar, por intermédio de documento (certidão, declaração ou
atestado) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e
acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico do CREA ou CAU, do(s)
responsável(eis) técnico(s), ter executado os itens do quadro abaixo:
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ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de Drenagem Pluvial em Galerias de Concreto
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de pavimentação com aplicação de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ)
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de arte especial – Ponte em Concreto Armado
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de arte especial – Ponte Metálica
➔ Certidão ou Declaração ou Atestado de execução do serviço;
➔ Certidão de Acervo Técnico - CAT(s) do CREA ou CAU.
b.1 Os itens e a quantidade mínima para comprovar a Capacidade Operacional
foram adotados levando em consideração os serviços de maior relevância financeira
e de maior complexidade técnica dentre todos os serviços que serão executados nas
intervenções previstas no Programa, em acordo ao disposto no § 2º do Artigo 30 da Lei
8.666/93.
b.2 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da
certidão(ões) e/ou declaração(ões) e/ou atestado(s):
- Nome do contratado e do contratante;
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
- Localização e data da realização da obra;
- Serviços executados.
Obs: Para empresas estrangeiras, as comprovações de experiência poderão ser feitas
através de contratos executados que demonstrem o tipo de trabalho realizado e/ou
documentos expedidos por autoridade competente.

c) Certificado de Registro e Regularidade do Profissional (pessoa física):
Apresentar registro e/ou certidão de inscrição e comprovante de regularidade junto no
conselho profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de Biologia - CRBio
ou conselho equivalente) dos profissionais de nível superior que participarão do serviço
contratado.
➔ Preenchimento da Planilha de Qualificação Técnica (anexo);
➔ Certidão de órgão de classe comprovando a regularidade de cada
profissional de nível superior (item A.2 da planilha orçamentária);
➔ Comprovação de vínculo empregatício de cada profissional.
Obs: Para profissionais estrangeiros, serão aceitos documentos equivalentes de seus países
de origem.

d) Capacidade Profissional (pessoa física):
Somente serão avaliadas as Capacidades Técnicas dos Profissionais indicados na
Categoria “A.2-Pessoal de Nível Superior” da planilha orçamentária, a saber: Coordenador
Geral e Supervisor de Obra 01 (Engenheiro Civil); Subcoordenador e Supervisor de Obra 02
(Engenheiro Civil); Supervisor de Obra 03 (Engenheiro Eletricista); Supervisor de Obra 04
(Engenheiro Ambiental ou Sanitarista ou Biólogo).
Coordenador Geral e Supervisor de Obra 01 - Deverá ter formação em Engenharia Civil não
inferior a 12 (doze) anos e comprovar através de, no máximo, 03 (três) atestados e/ou certidões
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e/ou declarações, acompanhado(s)
da
CAT(s),
devidamente registrada(s) no conselho profissional, que tenha exercido a função de
Responsável Técnico e/ou Coordenação e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização na execução
de no mínimo 03 (três) dos itens abaixo:
➔ Serviços de Construção de Obras de Pontes em Concreto Protendido;
➔ Serviços de Construção de Obras de Pontes em Estrutura Metálica;
➔ Serviços de Construção de Obras de Terraplenagem;
➔ Serviços de Construção de Obra de Drenagem Pluvial;
➔ Serviços de Construção de Obras de Implantação ou Duplicação ou
Restauração e Pavimentação de Via.
Subcoordenador e Supervisor de Obra 01 - Deverá ter formação em Engenharia Civil não inferior
a 10 (dez) anos e comprovar através de, no máximo, 03 (três) atestados e/ou certidões e/ou
declarações, acompanhado(s) da CAT(s), devidamente registrada(s) no conselho profissional,
que tenha exercido a função de Responsável Técnico na execução e/ou Coordenação e/ou
de Supervisão e/ou de Fiscalização na execução de no mínimo 03 (três) dos itens abaixo:
➔ Serviços de Construção de Obras de Pontes em Concreto Protendido;
➔ Serviços de Construção de Obras de Pontes em Estrutura Metálica;
➔ Serviços de Construção de Obras de Terraplenagem;
➔ Serviços de Construção de Obra de Drenagem Pluvial;
➔ Serviços de Construção de Obras de Implantação ou Duplicação ou
Restauração e Pavimentação de Via.
Supervisor de Obra 03 (Engenheiro Eletricista) - Deverá ter formação em Engenharia Elétrica não
inferior a 7 (sete) anos e comprovar através de, no máximo, 03 (três) atestados e/ou certidões
e/ou declarações, acompanhado(s) da CAT(s), devidamente registrada(s) no conselho
profissional, que tenha exercido a função de Responsável Técnico na execução e/ou
Coordenação e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização na execução de no mínimo 03 (três) dos
itens abaixo:
➔ Serviços de Instalação de Rede Subterrânea de distribuição de energia
elétrica – Média tensão;
➔ Serviços de Instalação de Rede Subterrânea de distribuição de energia
elétrica – Baixa tensão;
➔ Serviços de Construção de Rede de Comunicação;
➔ Serviços de Instalação de Rede de Iluminação Pública.
Supervisor de Obra 04 (Engenheiro Ambiental ou Sanitarista ou Biólogo) - Deverá ter formação
em Engenharia Ambiental e/ou Sanitarista e/ou Biologia não inferior a 4 (quatro) anos e
comprovar através de, no máximo, 03 (três) atestados e/ou certidões e/ou declarações,
acompanhado(s) da CAT(s), devidamente registrada(s) no conselho profissional, que tenha
exercido a função de Responsável Técnico na execução e/ou Coordenação e/ou de
Supervisão e/ou de Fiscalização na execução de no mínimo 03 (três) dos itens abaixo:
➔ Serviços de Licenciamento e/ou Controle Ambiental em Construção de
Obras de Terraplenagem;
➔ Serviços de Licenciamento e/ou Controle Ambiental em Construção de
Obras de Implantação ou duplicação ou Restauração e Pavimentação de
Via.

d.1 A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a capacidade
profissional, se deve ao fato de que as obras que serão supervisionadas possuem grau
de complexidade técnica de execução que exige dos profissionais possuírem
aprimorados conhecimentos e experiência profissional para supervisioná-las, de forma
a cumprir plenamente todas às exigências deste Edital.

7
Secretaria Municipal de Governo
Diretoria de Licitações e Contratos - DLC
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304-053 • Itajaí • SC
Fone: 47 3341-6029
www.itajai.sc.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 577794B.

fls. 8807

.

d.2 A comprovação das
exigências
de
experiência por tempo mínimo de formação se dará por meio de diploma ou Certidão
de Registro no conselho profissional competente (CREA, CAU, CRBio ou equivalente).
d.3 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da
certidão(ões) e/ou atestado(s):
- Nome do contratado e do contratante;
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
- Localização e data da realização da obra;
- Nomes do(s) profissional(is) responsável(eis) técnico(s);
- Serviços executados.
d.4 Para cada um dos serviços executados a título de experiência do profissional,
deverá ser anexado atestado e/ou certidão e/ou declaração comprovando a
execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões e/ou declarações deverão ser
apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes indicados e
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente
certificados pelo Conselho Regional Competente, neles constando os contratos,
nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.
Obs: Para profissionais estrangeiros, as comprovações de experiência poderão ser
feitas através de contratos executados que demonstrem o tipo de trabalho realizado
e/ou documentos expedidos por autoridade competente.

e) Orientações Gerais:
e.1) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante
cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou
contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a
identificação do(s) profissional(ais). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa, tal
comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CAU/CREA,
devidamente atualizada.
e.2) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a
conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos
trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação
técnica exigida neste item.
e.3) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em
mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.
e.4) A proponente deverá preencher a Planilha de Qualificação Técnica anexa, na qual
será discriminado os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de
capacidade técnica, sendo que estes participarão, a serviço da licitante, das obras ou
serviços.
e.5) A proponente deverá estar ciente de que disponibilizará em perfeitas condições de
uso, quando da contratação, todos os devidos equipamentos/instrumental/veículos
necessários para execução do objeto desta licitação, os quais estarão sujeitos a vistoria “in
loco” pela Fiscalização, por ocasião da contratação e sempre que necessário.
f) Consoante ao Art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, será permitido a participação de
empresas reunidas em REGIME DE CONSÓRCIOS, que para participação do certame,
deverá ser apresentado documento de acordo com o estabelecido no referido artigo.
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3.1.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis no último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, compreendendo os respectivos termos de abertura e
encerramento do livro diário, registrado na junta comercial, com a DHP do contador que assinou
o balanço; que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios; podendo ser atualizado, por índices oficiais, quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

I) Índice de Liquidez Geral (LG) acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:
AC + RLP
LG= --------------------- ≥ 1,0
PC + ELP
II) Índice de Liquidez Corrente (LC) acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:
AC
LC= -------------- ≥ 1,0
PC
III) Índice de Solvência Geral (SG) acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:
AT
SG= ------------------- ≥ 1,0
PC + ELP
IV) Índice de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:
PC + ELP
EG = --------------------- <= 1,0
AT
Notas:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total
c) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de
encerramento do exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis, consolidando seus
direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua existência, e o balanço de
abertura registrado na Junta Comercial com a DHP do contador que assinou o balanço;
d) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor da sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores a data de
abertura dos envelopes.
e) Comprovação de que a empresa possui capital mínimo ou valor do patrimônio líquido no
valor de 10% do valor do orçamento estimado do edital, conforme o art. 31 da Lei Federal nº
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8.666/93, através de apresentação do
balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tanto para
empresas brasileiras, quanto para empresas estrangeiras, conforme documentação equivalente.
f) Comprovação da garantia de proposta, conforme condições do item 9 do edital.
3.2 ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA TÉCNICA”
A proposta técnica tem como objetivo:
• Avaliar o Plano de Trabalho da proponente para execução dos serviços no que se
refere ao Conhecimento do Problema, à descrição das intervenções e das
atividades, dificuldades técnicas percebidas para a execução dos serviços,
principais procedimentos técnicos e aspectos metodológicos para a execução dos
serviços a serem adotados na supervisão dos trabalhos, dificuldades logísticas para
os trabalhos, etc;
• Avaliar a Experiência da Equipe Técnica proposta para a realização
dos trabalhos;
• Avaliar a Experiência da Empresa em trabalhos similares aos do objeto da
presente licitação.
A nota de cada item de avaliação da Proposta Técnica será multiplicada pelo respectivo peso
para a obtenção da nota final. As notas serão consideradas com precisão de 3 (três) casas
decimais, truncando-se as frações inferiores (se houver).
A Nota Final da Proposta Técnica será obtida pela soma das Notas dos 3 (três) itens que
compõem a proposta (1.Plano de Trabalho, 2.Experiência da Equipe Técnica e 3.Experiência da
Empresa), considerando peso convencionado para ser aplicado em cada um dos itens. A não
pontuação em qualquer item ou subitem da Proposta Técnica desclassificará a proponente.
3.2.1 PLANO DE TRABALHO (máximo de 10 pontos - com peso 1)
A proponente deverá apresentar a descrição das atividades de maneira sucinta do serviço a ser
realizado, levando em consideração os macrocomponentes (2. Obras - 2.1 Mobilidade Urbana;
2.2 Equipamentos Públicos e 2.3 Macrodrenagem; 4. Gerenciamento – 4.1 Supervisão e
Monitoramento Ambiental) da Planilha de Intervenções previstas no Programa Itajaí
2040:Moderna e Sustentável (anexo), sem adentrar de forma pormenorizada em cada uma das
intervenções previamente previstas, demonstrando seu conhecimento no campo no qual
deverá atuar.
O Plano de Trabalho deverá apresentar um texto de livre dissertação, em papel tamanho A4,
preferencialmente em fonte Arial tamanho 12, com índice, devidamente numerada e
constituída por documentos originais ou por cópias simples (caso necessário), contendo no
mínimo os itens abaixo:
3.2.1.1- Demonstração de conhecimento e know-how para a execução dos serviços técnicos
previstos, inclusive no tangente as abrangências, responsabilidades e atribuições;
3.2.1.2- Apresentação de procedimentos e metodologia mais adequada para a execução do
objeto deste processo em relação aos macrocomponentes descritos acima;
3.2.1.3- Identificação de possíveis dificuldades e condicionantes para a execução dos serviços
do objeto deste processo em relação aos macrocomponentes descritos acima;
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3.2.1.4- Organograma proposto para a
cada macro componente.

Equipe

Técnica

de

A nota referente ao item Plano de Trabalho será atribuída conforme o objetivo do Plano de
Trabalho e a qualidade do conteúdo entregue, com as seguintes classificações e notas para o
item:
• 10 pontos – excelente:
Serão enquadrados nesta qualificação os Planos de Trabalho que
evidenciem o conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos
relacionados com as atribuições e responsabilidades da proponente e a
abrangência dos serviços, bem como, que evidenciem o domínio sobre os
aspectos complementares e aos procedimentos de acompanhamento e
controle técnico e ambiental mesmo que não explícitas neste TR; apresentem
proposições de inovações e de métodos de trabalho; apresentação de
conhecimento e know-how na área de atuação; por fim, que expõe todo o
necessário para assegurar ao Município que a proponente está oferecendo
um serviço de qualidade e acima das expectativas anotadas pelo Município.
•

5 pontos –bom:
Serão enquadrados nesta qualificação os Planos de Trabalho que
evidenciem o conhecimento dos assuntos relacionados com as atribuições e
responsabilidades da proponente e a abrangência dos serviços, bem como,
que evidenciem conhecimento sobre os aspectos complementares e aos
procedimentos de acompanhamento e controle técnico e ambiental;
apresentem condições de atuar e desempenhar os serviços conforme
descrito no TR; por fim, que expõe todo o necessário para assegurar ao
Município que a proponente está oferecendo um serviço que atenderá as
expectativas anotadas pelo Município.

•

1 pontos – regular:
Serão enquadrados nesta qualificação os Planos de Trabalho que
evidenciem o conhecimento parcial ou somente de alguns assuntos
relacionados com as atribuições e responsabilidades da proponente e a
abrangência dos serviços; por fim, que expõe o necessário para atender
parcialmente as expectativas anotadas pelo Município.

•

0 ponto – não apresentou.

3.2.2 EQUIPE TÉCNICA (máximo 35 pontos - com peso 2)
As notas parciais referentes à Equipe Técnica serão atribuídas, independentemente, para os
principais membros da equipe que comporão o quadro técnico da proponente, a saber:
Coordenador Geral e Supervisor de Obra 01 (Engenheiro Civil); Subcoordenador e Supervisor de
Obra 02 (Engenheiro Civil); Supervisor de Obra 03 (Engenheiro Eletricista) e Supervisor de Obra 04
(Engenheiro Ambiental ou Sanitarista ou Biólogo), de acordo com os critérios detalhados nos
quadros abaixo:
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NOTA PARCIAL – COORDENADOR GERAL E SUPERVISOR DE OBRA 01
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Tempo de formado em
NOTA DO
NOTA
engenharia civil)
ASPECTO
Superior a 20 anos
1,50
De 15 a <= 20 anos
1,00
De 12 a < 15 anos
0,50
TOTAL DO ASPECTO “A”:
B) EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO (ter exercido a função
NOTA DO
de Responsável Técnico na execução, e/ou coordenação,
NOTA
ASPECTO
e/ou de supervisão, e/ou fiscalização)
Serviços de Construção de Obras de Pontes em Concreto
2,50
Protendido, com extensão não inferior a 80m
Serviços de Construção de Obras de Pontes em Estrutura
2,50
Metálica, com extensão não inferior a 40m
Serviços de Construção de Obras de Terraplenagem
2,00
Serviços de Construção de Obra de Drenagem Pluvial
2,00
Serviços de Construção de Obras de Implantação ou
2,00
Duplicação ou Restauração e Pavimentação de Via
TOTAL DO ASPECTO “B”:
NOTA PARCIAL (A+B):
A)

NOTA PARCIAL – SUBCOORDENADOR E SUPERVISOR DE OBRA 02
C) FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Tempo de formado em
NOTA
engenharia civil)
Superior a 20 anos
1,50
De 15 a <= 20 anos
1,00
De 10 a < 15 anos
0,50
TOTAL DO ASPECTO “C”:
D) EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO (ter exercido a função
de Responsável Técnico na execução, e/ou Coordenação,
NOTA
e/ou de Supervisão, e/ou fiscalização)
Serviços de Construção de Obras de Pontes em Concreto
2,50
Protendido, com extensão não inferior a 80m
Serviços de Construção de Obras de Pontes em Estrutura
2,50
Metálica, com extensão não inferior a 40m
Serviços de Construção de Obras de Terraplenagem
2,00
Serviços de Construção de Obra de Drenagem Pluvial
2,00
Serviços de Construção de Obras de Implantação ou
2,00
Duplicação ou Restauração e Pavimentação de Via
TOTAL DO ASPECTO “D”:
NOTA PARCIAL (C+D):
NOTA PARCIAL – SUPERVISOR DE OBRA 03
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Tempo de formado em
engenharia elétrica)
Superior a 15 anos
De 10 a <= 15 anos
De 07 a < 10 anos
TOTAL DO ASPECTO “E”:
F) EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO (ter exercido a função
de Responsável Técnico na execução, e/ou Coordenação,
e/ou de Supervisão, e/ou fiscalização)
Serviços de Instalação de Rede Subterrânea de distribuição de
energia elétrica – Média tensão
Serviços de Instalação de Rede Subterrânea de distribuição de
12
E)

NOTA

NOTA DO
ASPECTO

NOTA DO
ASPECTO

NOTA DO
ASPECTO

1,50
1,00
0,50

NOTA

NOTA DO
ASPECTO

1,25
1,25
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energia elétrica – Baixa tensão
Serviços de Construção de Rede de comunicação
Serviços de Instalação de Rede de Iluminação Pública
TOTAL DO ASPECTO “F”:
NOTA PARCIAL (E+F):

1,25
1,25

NOTA PARCIAL – SUPERVISOR DE OBRA 0
G) FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Tempo de formado em
NOTA
engenharia ambiental ou sanitarista ou biologia)
Superior a 15 anos
1,50
De 10 a <= 15 anos
1,00
De 04 a < 10 anos
0,50
TOTAL DO ASPECTO “E”:
H) EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO (ter exercido a função
de Responsável Técnico na execução, e/ou Coordenação,
NOTA
e/ou de Supervisão, e/ou fiscalização)
Serviços de Licenciamento e/ou controle Ambiental em
1,00
Construção de Obras de Terraplenagem
Serviços de Licenciamento e/ou controle Ambiental em
1,00
Construção de Obras de Implantação ou duplicação ou
Restauração e Pavimentação de Via
TOTAL DO ASPECTO “F”:
NOTA PARCIAL (G+H):
NOTA TOTAL – EQUIPE TÉCNICA
NOTA PARCIAL – COORDENADOR GERAL E SUPERVISOR DE OBRA O1
NOTA PARCIAL – SUBCOORDENADOR E SUPERVISOR DE OBRA 02
NOTA PARCIAL – SUPERVISOR DE OBRA 03
NOTA PARCIAL – SUPERVISOR DE OBRA 03
NOTA TOTAL DO ITEM (Soma):

NOTA DO
ASPECTO

NOTA DO
ASPECTO

O tempo de formação profissional deverá ser comprovado através de diploma ou carteira do
conselho de classe pertinente.
Somente serão considerados, para fins de atribuição de notas, os fatos alegados e devidamente
comprovados por atestados, certidões, contratos ou acervos, nos quais deverão ser destacados
os dados e informações que servirão de base para a atribuição das Notas dos Aspectos
avaliados.
Não serão considerados, na avaliação técnica, atestados sem a respectiva CAT – Certidão de
Acervo Técnico, expedida pelo CREA, ou documento equivalente fornecido pelo conselho
profissional competente, ao qual o membro da equipe técnica estiver registrado.
Obs: Para profissionais estrangeiros, as comprovações de experiência poderão ser feitas através
de contratos executados que demonstrem o tipo de trabalho realizado e/ou documentos
expedidos por autoridade competente.

3.2.3 EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (máximo 10 pontos - com peso 2)
A nota parcial referente à experiência da empresa será atribuída de acordo com os critérios
detalhados abaixo.
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NOTA TOTAL – EMPRESA
A) TEMPO DE REGISTRO NO CREA/CAU:
Superior a 20 anos
De 15 a <= 20 anos
De 10 a < 15 anos
Até 10 anos
B)

NOTA

TOTAL DO ASPECTO “A”:

EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO

2
1,5
1
0,5
NOTA

Supervisão e/ou Fiscalização de obra de Drenagem Pluvial em
Galerias de Concreto (extensão mínima de 1.600,00m)
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de pavimentação com
aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) –
mínimo de 11.900,00m² ou 595m³ ou 1.400ton
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de arte especial – Ponte
em Concreto Armado – extensão não inferior a 80m
Supervisão e/ou Fiscalização de obra de arte especial – Ponte
Metálica –vão não inferior a 40m
TOTAL DO ASPECTO “B”:
NOTA TOTAL DO ITEM: (A+B):

NOTA DO
ASPECTO

NOTA DO
ASPECTO

2
2
2
2

O tempo de registro profissional da empresa deverá ser comprovado através da apresentação
do registro da mesma no conselho de classe pertinente.
Somente serão considerados, para fins de atribuição de notas, os fatos alegados e devidamente
comprovados por atestados, certidões, contratos ou acervos, nos quais deverão ser destacados
os dados e informações que servirão de base para a atribuição das Notas dos Aspectos
avaliados.
Não serão considerados, na avaliação técnica, atestados sem a respectiva CAT – Certidão de
Acervo Técnico, expedida pelo CREA, ou documento equivalente fornecido pelo conselho
profissional competente, ao qual o membro da equipe técnica estiver registrado.
Obs: Para empresas estrangeiras, as comprovações de experiência poderão ser feitas através de
contratos executados que demonstrem o tipo de trabalho realizado e/ou documentos expedidos
por autoridade competente.
3.3 ENVELOPE Nº 03 - “PROPOSTA DE PREÇOS”
3.3.1 A proposta de preço deverá apresentar os valores expressos em reais. Para os países
elegíveis a moeda de referência poderá ser o dólar, cujo método de conversão será pelo valor
do câmbio de 30 (trinta) dias que antecedem a abertura da proposta.
3.3.2 A proposta deverá conter os preços unitários bem como os seus somatórios, para execução
do objeto, datilografadas ou digitadas em uma via, papel timbrado, sem entrelinhas, emendas,
rasuras ou borrões que afetem a sua idoneidade.
3.3.3 A proposta deverá ser numerada e rubricada em todas as folhas e assinada na última, pelo
representante legal e pelo responsável técnico da proponente, e deverá conter ainda os
seguintes elementos:
3.3.4 Prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega da
proposta.
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3.3.5 Com uma única opção de preços, deverá apresentar preços finais, considerando que nos
mesmo estão inclusos todos e quaisquer ônus e encargos que incidam sobre o objeto.
3.3.6 Indicação do banco, agência e conta corrente onde deseja ter creditado os valores
devidos caso venha a ser contratada.
3.3.7 É obrigatória a apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA proposta por parte do licitante
conforme modelo do Anexo. As planilhas deverão ser preenchidas por profissional competente,
devendo constar o seu nome, assinatura e o número do registro do profissional no CREA ou CAU,
ou, quando se tratar de empresa estrangeira, profissional competente devidamente
identificado.
3.3.8 Apresentar também planilha com o cronograma físico-financeiro proposto.
3.3.9 Serão desclassificadas as propostas que:
a) Apresentarem valor acima do máximo estipulado no Edital;
b)Apresentarem preço unitário superior aos valores por item fornecidos na planilha discriminativa
de custos;
c)Não apresentarem a composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);
d)Não apresentarem a indicação (nome e registro no CREA/CAU) e assinatura do(s)
responsável(is) técnico(s), não se aplicando, no entanto, para empresas estrangeiras.
4. DA DOTAÇÃO
4.1 Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto presente neste processo
licitatório são provenientes do Convênio Internacional com a seguinte dotação orçamentária:
Despesa 46 (4.4.90).
5. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA E DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA
HABILITAÇÃO
5.1 Na data, local e horário indicados neste Edital, a Comissão de Licitação receberá os
envelopes contendo a documentação e as propostas;
5.2 A abertura dos envelopes nº 01, 02 e 03, contendo Habilitação, Proposta Técnica e Proposta
de Preços, respectivamente, será realizada em ato público, do qual se lavrará Ata
Circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes, devidamente credenciados e pela
Comissão de Licitação;;
5.3 Poderá a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligência a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo;
5.4 Será considerado inabilitado o licitante que não atender todos os requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos;
5.5 Os documentos retirados do envelope, para julgamento da habilitação, serão rubricados
pelos presentes, facultando-se, aos interessados, o exame dos mesmos;
5.6 Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender
a reunião, a fim de que se tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a se reunir com os
interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação;
5.7 Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação da documentação exigida
no Edital e não apresentada na reunião destinada à habilitação;
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5.8 A Comissão e participantes deverão rubricar todos os documentos apresentados e os
envelopes lacrados, contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão, até que
julgada a habilitação;
5.9 O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada, não
impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer
natureza;
5.10 Do resultado da habilitação caberá recurso suspensivo na forma definida no artigo 109 da
Lei Federal nº 8.666/93;
5.11 Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, havendo desistência expressa deste
ou após o julgamento dos recursos apresentados, ao licitante inabilitado serão devolvidos os
envelopes Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA e Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS, intactos;
5.12 Julgada a habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas das
proponentes declaradas habilitadas;
5.13 Abertos os envelopes das propostas, os respectivos documentos serão rubricados pelos
membros da Comissão e, facultativamente, pelos representantes licitantes à reunião;
5.14 Não serão consideradas classificadas as propostas que deixarem de atender a qualquer das
disposições deste Edital e seus anexos;
5.15 O acolhimento para exame das propostas que se situam nas condições expressas deste
Edital, não implica na obrigatoriedade de a licitante adjudicar ao autor de quaisquer delas o
objeto deste Edital.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 – A classificação final far-se-á aplicando-se a seguinte fórmula:

N= (6 x NFPT)+(4 x NP)
____________________

, sendo

NFPT = (PT x 1)+(ET x 2)+(EE x 2) e NP = (100 x MP)
______________

10

PP

e onde:
N= Nota classificatória final
NFPT = nota atribuída à Proposta Técnica

PT= nota final do Plano de Trabalho
ET= nota final da Equipe Técnica
EE= nota final da Experiência da Empresa
NP= Nota atribuída à Proposta de Preços
MP= Menor preço Total de Todas as Propostas
PP= Preço Total da Proposta em Análise

6.2 - A proposta vencedora será aquela que alcançar a maior Nota Classificatória Final.
6.3 - Ocorrendo empate a classificação será feita por sorteio, observando-se porém, o
disposto no inciso IV do § 2º do art 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e, quando for
o caso, na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
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7. DAS DISPOSIÇÕES PARTICULARES DA PROPOSTA
7.1 Poderão ser aceitas propostas em que se constatem erro de cálculo, reservando-se à
licitante o direito de corrigi-los na forma seguinte:
7.1.1 Erro na multiplicação de preços unitários, pelas quantidades correspondentes; será
retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
7.1.2 Erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total
proposto pelo total calculado;
7.1.3 No caso de discordância entre o preço unitário e o total de cada item, prevalecerá o
primeiro; ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este
último.
7.1.4 As propostas acima do valor máximo serão desclassificadas.
7.1.5 As propostas que apresentarem preços unitários superiores àqueles definidos na planilha de
orçamento estimativo serão desclassificadas.
8. DO CONTRATO
8.1 Com o licitante vencedor será celebrado Termo de Contrato, nos moldes da minuta do
ANEXO VII deste Edital e será regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser
prorrogado na forma da lei;
8.2 Após a adjudicação e homologação do processo, a licitante vencedora será convocada
para assinatura do contrato, através de telefone, correio ou e-mail. Após a convocação, a
licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para assinar o termo contratual. No caso
de não atendimento à convocação no prazo estipulado neste edital, a Administração poderá
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em igual nas mesmas
condições do primeiro, inclusive quanto aos preços atualizados.
8.3 As alterações de contrato somente poderão ocorrer, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
8.3.1 Por acordo entre as partes:
a) quando necessária a modificação na forma de pagamento por imposição de circunstâncias
supervenientes, vedada a antecipação de pagamento com relação às condições estipuladas
neste Edital;
b) quando necessária a modificação do modo de execução, em face da verificação da
inaplicabilidade dos termos contratuais, pela administração.
8.4 A administração reserva-se o direito de exercer as seguintes prerrogativas, naquilo que for
pertinente ao contrato a ser firmado:
a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado;
b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº
8.666/93;
c) fiscalizar-lhe a execução;
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d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
8.5 O vencedor da licitação fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que, a critério da Contratante se façam necessários, de acordo com
os limites dispostos no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.6 A contratada se obriga a manter as condições de habilitação apresentadas na licitação,
durante a execução do contrato.

9. GARANTIA/CAUÇÕES
9.1 O Proponente deverá fornecer, como parte de sua Documentação, uma garantia de
proposta correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor total estimado pela
Administração.
9.1.1 As garantias depositadas através de títulos ou documentos deverão ter validade ou
vencimento não inferior a 90 (noventa) dias além da validade da proposta, sob pena de
inabilitação. Ou seja, a validade mínima ou vencimento não deverá ser inferior a 180 (cento e
oitenta) dias.
9.2 A garantia de Proposta deverá, a critério do Proponente, ser prestada em qualquer uma das
modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 8666/93, quais sejam:
I - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública;
II - Seguro-Garantia;
III - Fiança Bancária.
9.3 A garantia de proposta depositada deverá constituir processo independente, e a análise
formal e legal será efetivada quando do julgamento da habilitação.
9.4 Para garantia de proposta depositada, deverá ser solicitado via email
licitacoes@itajai.gov.br, ou via protocolo, diretamente no Departamento de Licitações e
Contratos, os dados da conta bancária.
9.5 A garantia de proposta, e desempenho e reforços, realizados através de Fiança Bancária,
Seguro Garantia e títulos da dívida pública, serão recusadas quando fixarem condições
incompatíveis com este Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com a legislação que rege a
presente Licitação, bem como, a que orienta a emissão e aceitação de tais documentos.
9.6 As garantias de proposta dos Proponentes perdedores serão liberados/devolvidas o mais
rápido possível, até 10 dias decorridos da expiração do período de validade das Propostas.
9.7 A garantia do Proponente vencedor será liberada quando o Proponente tiver assinado o
Contrato e fornecido a garantia de desempenho exigida, embora a Garantia de Proposta possa
ser transformada em garantia de desempenho do contrato.
9.8 A garantia de proposta será executada:
a) No caso do Proponente vencedor, se este, dentro do prazo fixado, deixar de:
I. assinar o contrato, ou;
II. fornecer a adequada garantia de desempenho exigida.
b) No caso de qualquer dos licitantes, quando estes agirem dolosa ou culposamente, causando
danos a administração.
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10. DAS MEDIÇÕES
10.1 As medições mensais serão baseadas nas avaliações dos serviços realizados e serão feitas
pelo fiscal do contrato devidamente acompanhado por um representante designado pela
Contratada.
10.2 O controle físico do andamento da obra será efetuado de acordo com os prazos de
execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro da Obra, podendo
ser adequado conforme a necessidade do Município de Itajaí verificada no decorrer das obras.
10.3 Após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, é obrigatório a abertura do “Diário
de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 Controladoria Geral do Município de Itajaí (que disciplina sobre os procedimentos para o
encaminhamento dos pedidos de licitações, execução, fiscalização, recebimento
provisório/definitivo e pagamento de obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).
10.4 Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora serão
medidos parcial e mensalmente pelo fiscal do contrato, lançados no Boletim de Medição, que
depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico da licitante vencedora e pelo
Fiscal devidamente designado pela Contratante.
11. DOS PREÇOS, REAJUSTES E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
11.1 Os preços deste contrato serão reajustados anualmente, na data de seu aniversário pela
variação do IPCA do IBGE.
11.2 Se a Contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a Contratada, à
época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, os valores devidos serão
monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação,
segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme
estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual.
11.3 Havendo antecipação no pagamento, poderá a administração se valer do disposto no
artigo acima mencionado para encontrar o valor do desconto considerando a data do
pagamento efetuado e a data do vencimento da prestação, deduzindo da parcela paga.
12. DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO
12.1 O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante
vencedora de que o contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no
CREA/CAU.
12.2 A licitante vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente
na Prefeitura Municipal de Itajaí, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a
emissão de nota fiscal, observadas as exigências da legislação tributária.
12.3 A licitante vencedora deverá indicar, no documento de cobrança, o número do
com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento
refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada, para
mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a
vencimento.

contrato,
a que se
efeito de
data do

12.4 O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do
Laudo de Medição assinado pelo fiscal e responsável técnico da Contratada, devendo estar
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destacado o valor correspondente a
aplicação de material
e a mão de obra, respeitando a instrução normativa 971 da Secretaria da Receita Federal;
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF),
Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia
de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de
pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP), Guia de
Retenção (GPS) e Guia de recolhimento do PIS/COFINS, com prazo de validade vigente. A
licitante vencedora deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de competência
a que se referem as guias pagas no mês anterior.
12.4.1 Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento
será suspenso até comprovada sua regularização.
12.4.2 Na falta de pagamento das obrigações patronais, a licitante vencedora ficará sujeita à
rescisão sumária do contrato.
12.5 Contratos originados de “Convênios ou Contratos de Repasse” devem respeitar o protocolo
do órgão financiador (Federal e/ou Estadual) em relação a aprovação periódica dos Boletins de
Medição pela auditoria do órgão responsável para liberação dos recursos, conforme
cronograma físico financeiro previsto. Somente após a liberação “formal” de cada medição
pelo órgão financiador poderá ser emitida Ordem de Pagamento, acompanhada das
exigências do Termo de Referência.
12.6 A última parcela somente será liberada, com valor mínimo de 10% do valor da obra, depois
de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a
licitante vencedora.
12.7 Por ocasião do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, deverá ser fornecido um “as
built” do Projeto Executado.
13. PARALISAÇÃO DA OBRA
13.1 O Município de Itajaí, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à licitante
vencedora tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei.
14. RESCISÃO DO CONTRATO
14.1 O contrato a ser firmado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito
pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
14.2 Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato
não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei Federal nº
8.666/93.
14.2 A falta de pagamento das obrigações patronais por parte da licitante vencedora sujeitará
à rescisão sumária do contrato.
15. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA OBRA, SERVIÇOS E MATERIAIS
15.1 Para o recebimento das obras e serviços e dos materiais fornecidos será designada uma
comissão de recebimento, composta de no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará as obras e
serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias
após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, a seu critério.
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15.2 O termo de recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a licitante vencedora
das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.
16. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
16.1 Iniciar os serviços após a ordem de serviço inicial;
16.2 Comparecer em juízo nas questões trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou
contra o Município, assumindo o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo
perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de
eventual condenação, inclusive honorários;
16.3 Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente
venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência dos serviços contratados,
correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas
judicial ou extrajudicialmente;
16.4 É de responsabilidade da contratada as despesas decorrentes de forma direta ou indireta
da execução dos serviços, inclusive custos de instalação no local das obras e mobilização para
a execução;
16.5 Todos os serviços executados pelos técnicos da contratada deverão ter a responsabilidade
técnica assumida pela contratada, inclusive com a expedição da respectiva ART;
16.6 Fornecer aos seus funcionários todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para a
prestação dos serviços. A licitante vencedora deverá respeitar todas as condições de segurança
do trabalho e demais condições previstas na legislação vigente;
16.7 Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pelo
Município;
16.8 Disponibilizar Diário de Obra para acompanhamento e fiscalização da Administração
Municipal;
16.9 Apresentar planilha da proposta de preços em arquivo digital ao fiscal do contrato, em até
48 horas após a homologação do certame.
16.10 Cumprir todas as exigências do termo contratual e Edital de Concorrência nº 015/2019.
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1 A supervisão e fiscalização dos serviços será feita pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitação, através de empresa consultora contratada e dos fiscais
designados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que apontarão
as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela licitante vencedora, devendo esta
proceder às correções e substituições do produto/serviços.
17.2 Efetuar os pagamentos a cada 30 dias, com a emissão do relatório de prestação de
serviços assinada pela equipe fiscal designada pela Administração Municipal e do representante
da Contratada, respeitando as condições contratuais e retendo os impostos quando devido.
17.3 Orientar os servidores responsáveis pela liquidação e pagamento das faturas que verifiquem
a presença dos documentos citados no processo antes de executarem a liquidação e o
pagamento.
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17.4 Arquivar juntamente às notas de
empenho (pelo prazo
de 5 anos) a fim de facilitar a comprovação de que houve a fiscalização pelo Município,
elidindo eventual responsabilidade subsidiária de que trata a súmula em questão.
18. DAS SANÇÕES
18.1 A inexecução total ou parcial do contrato terá procedimentos e conseqüências, na forma
estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei
Federal nº 8.666/93.
18.2 O contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos
Contratos - Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93.
18.3 O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou
parcial, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das
Sanções Administrativas - Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93, ficando desde já estabelecidas
as multas previstas no Edital.
18.4 O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as penalidades previstas no Edital de
Concorrência nº 015/2019 e as previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, em caso de
inexecução total ou parcial do objeto ou contrato resultantes deste processo:
18.4.1. Advertência;
18.4.2 Multa de 1,0 % (um por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fração de atraso
da execução do objeto licitado;
18.4.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência da
execução;
18.5 Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
18.5.1 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela execução de material/serviço
desconforme com o especificado e aceito;
18.5.2 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos
produtos/serviços recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por
cento);
18.5.3 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual
atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste processo;
18.5.4 Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa,
injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar Nota de Empenho de
Despesa será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao
pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante
vencedora.
18.5.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter
compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos.
18.5.6. As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do
pagamento da nota fiscal respectiva.
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18.5.7. As pessoas físicas e jurídicas,
bem
como
seus
diretores, sócios gerentes e controladores declarados impedidos de licitar e contratar com a
administração pública municipal, serão incluídas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar, nos termos da Lei Municipal 5.670 de 20 de dezembro de 2010.
19. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
19.1 Aos impugnações aos termos do edital serão recebidas, processadas e julgadas na forma
do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
19.2 Aos proponentes será assegurado o direito de interposição de recurso, na forma do Art. 109
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, o qual será recebido, processado e julgado
nos termos do dispositivo legal indicado.
19.3 Os recursos e contra-razões de recurso, impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao
Presidente da Comissão de Licitações e protocolados junto ao balcão da Diretoria de Licitações
e Contratos, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, na Rua Alberto Werner, n° 100 –
Vila Operária, Município de Itajaí/SC, em dias úteis, no horário das 13h00 às 19h00, ou enviados
por e-mail para o endereço licitacoes@itajai.sc.gov.br
19.4 Os pedidos de informações ou esclarecimentos, deverão ser dirigidos formalmente ao
Diretor (a) de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Governo, protocolados no
protocolo da Diretoria de Licitações e Contratos, localizado no endereço indicado no item 19.3
deste Edital, ou enviados por e-mail para o endereço licitacoes@itajai.sc.gov.br
19.5 É vedada ao licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório
ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá o
Presidente da Comissão de Licitações, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar
sumariamente os expedientes.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 O órgão licitante reserva-se o direito de solicitar novos documentos ou esclarecimentos que
entender necessários para proceder ao julgamento desta licitação, bem como revogar a
mesma, no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e devendo anulála por ilegalidade.
20.2 A contratada será obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
20.3 A Contratada deverá observar os prazos estipulados no Edital.
20.4 Nos casos de omissão do presente Edital, prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/93.
20.5 O contratado é responsável pelos danos causados indevidamente à Administração ou
terceiros, na forma do art. 70, da Lei Federal nº 8.666/93. O Contratado é responsável, ainda,
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
Contrato.
20.6 O Município de Itajaí reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos
casos previstos no Edital, no todo ou em parte, por Conveniência Administrativa, Técnica ou
Financeira, sem que disso caiba aos concorrentes o direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
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20.7 Todos os atos relacionados ao
julgamento
da
habilitação e proposta, recursos administrativos, bem como todas as demais decisões referentes
a este processo licitatório, os licitantes serão notificados mediante publicação no Diário Oficial
do Município de Itajaí.
20.8 As notificações relacionadas a interposição de recursos serão encaminhadas através dos
endereços eletrônicos indicados pelas licitantes quando do credenciamento e constantes nas
etiquetas dos envelopes de habilitação e proposta.
20.9 A apresentação de proposta atesta que a licitante tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Itajaí (SC), 27 de setembro de 2019

JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Termo de Referência, Planilhas

Os arquivos referentes às especificações técnicas encontram-se em pasta anexa ao edital,
disponíveis no site da Prefeitura de Itajaí, link de Licitações.
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ANEXO II
CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
MODELO – CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Por
este
instrumento
solicitamos
o
credenciamento
da
empresa
......................................................................., para participar da licitação acima referenciada, neste
evento
representada
por
(nome/identidade/CPF)................................................................................................................................
.....................................ou procuração anexa, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular
propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso,
renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local/Data

Carimbo e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:
(1) em caso de firma individual, o registro comercial;
(2) nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);
(3) o credenciado deverá apresentar documento de identidade.
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ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019
MODELO – PROPOSTA COMERCIAL
NOME DA EMPRESA: _____________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CIDADE: __________________________________ CEP:__________________________
ESTADO: _________________________________________________________________
FONE DA EMPRESA: ______________________________________________________
FONE DO REPRESENTANTE: _________________________________________________
CNPJ Nº: _________________________________________________________________
BANCO: ____________ AGÊNCIA:___________CONTA CORRENTE:_______________
A presente proposta tem como objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A
COMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE TÉCNICO/AMBIENTAL E DE
SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ITAJAÍ 2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL
no Município de Itajaí, e demais especificações constantes do edital licitatório de
Concorrência Pública nº 015/2019.
VALOR GLOBAL PROPOSTO: ________________
Valor proposto por extenso:__________________________________________________________
É obrigatória a apresentação da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA proposta por parte do licitante,
devendo constar o nome, assinatura e o número do registro do profissional no CREA ou CAU,
quando se tratar de empresa estrangeira, profissional competente devidamente identificado.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:________________________________

a) Validade da proposta: mínimo 90 (noventa) dias as contar da entrega dos
envelopes.
b) Prazo e local para realização dos serviços: conforme estabelecido no edital.
c) Concordo com todas as exigências do Edital.

_______________________________________________________________________
Nome completo e assinatura do responsável legal da empresa
LOCAL/DATA
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ANEXO IV
CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

_____________________________________(nome
________________________________(endereço

da

empresa),
da

com
empresa),

sede

na
CNPJ

______________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida
no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu
quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

Em ......... de .........................de 2019

......................................................................................................................
Nome e assinatura do responsável (representante legal)
e carimbo da empresa
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ANEXO V
CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Nome:

Razão Social da Empresa e CNPJ

End.:

Endereço da empresa proponente

Logo da empresa

Objeto:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE TÉCNICO/AMBIENTAL E DE
SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ITAJAÍ 2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL

Prazo:

48 (quarenta e oito) meses
PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO

REGISTRO
CERTIDÃO DE
PROFISSIONAL REGULARIDADE

NOME

VÍNCULO
EMPREG.

CAPACIDADE
PROFISSIONAL
1

2

3

4

EQUIPE TÉCNICA
A.2

Pessoal de Nível Superior

A.2.1

Coordenador Geral e
Supervisor de Obra 01
(Engenheiro Civil)

***

A.2.2

Subcoordenador e Supervisor
de Obra 02 (Engenheiro Civil)

***

A.2.3

Supervisor de Obra 03
(Engenheiro Eletricista)

***

A.2.4

Supervisor de Obra 04
(Engenheiro Ambiental ou
Sanitarista ou Biólogo)

***

***

Cidade e Data da proposta

Responsável Técnico
Nome da Empresa
CREA ou CAU nº
Em caso de empresa estrangeira,
profissional competente devidamente identificado

ANEXO VI
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO OU FINAL
(EXIGÍVEL APENAS PARA A CONTRATADA)

•

Nome e cargo dos principais contatos:
Nome:
Cargo:

•

Nome Comercial e endereço da empresa:

•

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o
beneficiário efetivo ou final é definido da seguinte forma:
“Beneficiário efetivo é a pessoa natural que, em última instância, possui ou
controla um cliente e/ou a pessoa natural sob cujo nome é realizada uma
transação. Inclui, ainda, as pessoas que exercem o controle efetivo final sobre
uma pessoa jurídica (…) .
A referência a "em última instância, possui ou controla" e "o controle efetivo
final" referem-se a situações nas quais a propriedade/controle é exercido por
meio de uma cadeia de propriedade ou por qualquer outro meio que não seja
o controle direto.”
Com base nessa definição, os beneficiários efetivos da empresa referida nesta
declaração são:
Nome
Beneficiário
Efetivo

Data de
Nascimento

Endereço

Número de
documento de
identidade

________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome por extenso

Em ......... de .........................de 2019
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
COMPROMISSO DE INTEGRIDADE
(EXIGÍVEL APENAS PARA A CONTRATADA)
Inscrição de Empreiteira/Beneficiário de Projeto (“BP”)

Data: [inserir dia, mês e ano]
Referência: empréstimo N° XX

1. [razão social da Empreiteira ou do BP] DECLARA QUE:
"Nenhum de nossos diretores, colaboradores, agentes, acionistas, parceiros de joint
ventures ou subempreiteiras, se couber, atuando em nosso nome com a devida
autorização ou com nosso conhecimento ou anuência, ou por nós providenciados,
participaram ou irão participar de qualquer Prática Proibida (conforme definido
abaixo) com relação ao processo de licitação ou na execução ou no fornecimento
de qualquer obra, bem ou serviço de [especificar o contrato ou convite de licitação]
(o “Contrato") e informaremos qualquer Prática Proibida de qualquer pessoa em nossa
organização a quem for responsável por zelar pelo cumprimento deste Compromisso.
No decurso do processo de licitação, e se nossa oferta for aceita, no período de
vigência do Contrato, iremos designar e manter na empresa um colaborador com o
dever e as competências necessárias para garantir o cumprimento deste
Compromisso, que deverá ser pessoa razoavelmente satisfatória para vossa senhoria e
à qual vossa senhoria terá acesso pleno e imediato.
Além disso, no decurso do processo de licitação e, no caso de adjudicação, ao longo
da vigência do Contrato informaremos qualquer situação superveniente que possa
decorrer em Prática Proibida.
Se (i) (A Empreiteira-BP), ou qualquer diretor, colaborador, agente, acionista ou
parceiro de joint venture, desde que exista e que atue em nosso nome conforme
referido acima, for condenado em tribunal por qualquer crime que envolva uma
Prática Proibida com relação a qualquer processo de licitação ou fornecimento de
obras, bens ou serviços ao longo dos cinco anos imediatamente anteriores à data
deste Compromisso, ou (ii) se qualquer diretor, colaborador, agente ou representante
de parceiro ou acionistas de joint venture, se couber, tiver sido demitido ou tiver
desistido voluntariamente de qualquer emprego por estar envolvido em qualquer
Prática Proibida, ou (iii) se (A Empreiteira-BP), ou quaisquer de nossos diretores,
colaboradores, agentes ou parceiros de joint ventures, se couber, atuando como já foi
referido acima, tiver sido excluído da participação em processo de licitação por
causa de Práticas Proibidas pelas instituições da UE ou por qualquer banco importante
de desenvolvimento multilateral (incluindo a Agência Francesa de Desenvolvimento, o
Grupo do Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de
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Desenvolvimento, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o
Banco Europeu de Investimentos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou a
Corporação Andina de Fomento), a seguir fornecemos detalhes sobre essa
condenação, demissão ou desistência voluntária ou exclusão, junto com os detalhes
das medidas que tomamos ou iremos tomar para garantir que nem esta empresa nem
qualquer de nossos diretores, colaboradores ou agentes se envolva em qualquer
Prática Proibida com relação ao Contrato [fornecer detalhes se for necessário].
Caso nos seja adjudicado o contrato, o Proprietário do projeto, o FONPLATA e os
auditores por qualquer um deles designados, bem como qualquer outra autoridade
dos países-membros do FONPLATA, ou qualquer banco de desenvolvimento
multilateral importante terão acesso a nossos registros e aos de nossas subempreiteiras
para fiscalização nos termos do Contrato. Aceitamos manter esses registros de acordo
com a legislação aplicável, no entanto, em todo caso, por um período mínimo de seis
anos contados a partir da data do cumprimento substancial do contrato."
Para os efeitos deste Compromisso, as Práticas Proibidas abrangem:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Práticas corruptas: consistem em oferecer, dar, receber ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as
ações de outra parte.
Práticas fraudulentas: são qualquer ato ou omissão, incluindo a
desvirtuação de fatos e circunstâncias, que enganem ou tentem
enganar uma parte para obter qualquer benefício financeiro ou de
outra natureza, ou para evadir uma obrigação.
Práticas coercitivas: consistem em prejudicar ou causar danos ou
ameaçar prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a
qualquer parte ou a seus bens para influenciar as ações de uma
parte.
Práticas colusivas: são um acordo estabelecido entre duas ou mais
partes com o intuito de atingir um objetivo inapropriado, incluindo
influenciar de forma inapropriada as ações de outra parte.
Práticas obstrutivas: consistem em: (i) destruir, falsificar, alterar ou
ocultar deliberadamente evidência significativa para a investigação,
ou fazer declarações falsas aos investigadores para impedir
materialmente uma investigação sobre denúncias de uma prática
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar
ou intimidar qualquer parte para impedir que divulgue seu
conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação
ou para sua prossecução; ou (ii) todo ato voltado para impedir
materialmente o exercício de inspeção do FONPLATA e dos direitos
de auditoria.
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vi.

Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o
financiamento do terrorismo.

2. O Estado de [país-membro] DECLARA:
Com relação à pré-seleção/seleção da Empreiteira e/ou do BP, declaramos que
foram cumpridos e realizados formalmente todos os requerimentos e processos
exigidos pela legislação aplicável (convites, licitações, procedimentos
concorrenciais, etc.).
Declaramos, ainda, que as políticas e os procedimentos para a prevenção de LA
e FT foram aplicados no que diz respeito à Empreiteira e/ou ao BP com resultados
satisfatórios.
Além disso, e durante a vigência do financiamento, obrigamo-nos a informar vossa
senhoria a respeito de qualquer situação superveniente quando entendermos que
possa comprometer a integridade da Empreiteira-BP, especialmente quando
esteja ligada a possíveis manobras de LA e FT.

_______________________________________________________________________________
ASSINATURA DA EMPREITEIRA e/ou BP, SEU REPRESENTANTE LEGAL (conforme o caso)

______________________________________________
ASSINATURA AUTORIZADA DO PAÍS-MEMBRO
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº

/2019

Processo Administrativo nº 0580002/2019
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PARA
A
COMPLEMENTAÇÃO
DA
COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE
TÉCNICO/AMBIENTAL E DE SUBSÍDIOS À
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA
ITAJAÍ 2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE ITAJAÍ e a
empresa................................... mediante as
cláusulas e condições seguintes:
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Alberto Werner,
nº 100, Vila Operária, cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº
83.102.277/0001-52, neste ato representado por seus Secretários infra-assinados,
doravante
denominada
simplesmente
CONTRATANTE,
e
a
Empresa
______________________________, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua
_________________, nº ___, Cidade ____________, Estado ___________, inscrita no
CNPJ/MF sob nº _____________, neste ato representada por seu representante legal o
Sr. ________________, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º
_____________, inscrito no CPF sob o n.º ______________ a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinente,
assim como pelas condições no edital de Concorrência nº 015/2019, pelos termos da
proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente Contrato tem por objeto a EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO,
SUPERVISÃO, CONTROLE TÉCNICO/AMBIENTAL E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS DO PROGRAMA ITAJAÍ 2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL, no regime de
execução indireta de empreitada por preços unitários, conforme condições fixadas
neste instrumento e seus anexos.
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no edital de Concorrência Pública nº 015/2019, juntamente com seus anexos e a
proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Dá-se como valor ao objeto ora contratado a
importância de R$_________________________________.
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados a cada 30 dias, com a emissão
do relatório de prestação de serviços assinada pelos fiscais designados pela
Administração Municipal e do representante da Contratada e da nota fiscal.
Parágrafo Segundo - O primeiro pagamento somente será efetuado após a
comprovação por parte da licitante vencedora de que o contrato teve Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no CREA/CAU.
Parágrafo

Terceiro

-

A

licitante vencedora
34
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documentação de cobrança, obrigatoriamente na Prefeitura Municipal de Itajaí,
com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota
fiscal, observadas as exigências da legislação tributária.
Parágrafo Quarto - A licitante vencedora deverá indicar, no documento de
cobrança, o número do contrato, com a respectiva data de assinatura, item
contratual das condições de pagamento a que se refere o documento de
cobrança, o mês de referência da medição realizada, para efeito de mensuração
dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do
vencimento.
Parágrafo Quinto - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações
sociais, o pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.
Parágrafo Sexto - A última parcela somente será liberada, após adimplemento de
todas as condições contidas no presente instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO
Os preços deste contrato serão reajustados anualmente, na data de seu aniversário
pela variação do IPCA do IBGE.
CLÁUSULA QUARTA - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido
pela Caixa Econômica Federal (CEF), Certidão Negativa de Débito (CND), emitida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do
funcionário (GRPS), Guia de recolhimento INSS da empresa, Folha de pagamento dos
funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP), Guia de Retenção
(GPS) e Guia de recolhimento do PIS/COFINS, com prazo de validade vigente. A
licitante vencedora deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de
competência a que se referem as guias pagas no mês anterior. Como o prazo limite
para recolhimento das guias de INSS, FGTS e PIS/COFINS é 02, 07 e 20 do mês
seguinte, o contratado deverá apresentar a folha de pagamento relativa ao mês de
competência a que se referem as guias pagas no mês anterior.
Parágrafo Primeiro - O Município de Itajaí isenta-se do pagamento de correções
monetárias nos casos em que a licitante vencedora não apresentar quaisquer dos
documentos obrigatórios conforme disposto nessa cláusula.
Parágrafo Segundo – Juntamente com os documentos acima mencionados, a
CONTRATADA deverá apresentar relatório de medição aprovado pela Secretaria
constando os serviços executados.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO - Os recursos orçamentários necessários à
execução do objeto presente neste processo licitatório são provenientes do
Convênio Internacional com a seguinte dotação orçamentária: Despesa 46 (4.4.90).
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES - A CONTRATADA é responsável,
obrigando-se nos seguintes termos:
1 - Dada a Ordem se Serviço pela Contratante, é obrigatório a abertura do “Diário
de Acompanhamento dos Serviços” ou “Registro de Ocorrências”, mantendo-o
devidamente atualizado durante a execução e que seja de fácil acesso para
fiscalização do objeto.
2 - Providenciar, junto ao CREA e/ou CAU do Estado de Santa Catarina, a devida
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Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, relativa aos serviços objeto da
presente licitação, de acordo com a legislação vigente.
3 - A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão
controlador da atividade profissional e demais legislações vigentes, portanto deverá
providenciar junto ao CAU ou CREA as Anotações ou Registros de Responsabilidade
Técnica - ART’s ou RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, sob pena de retenção da medição.
4 - Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.
5 - A contratada deverá elaborar os documentos inerentes à execução dos serviços,
de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, dentro do cronograma de
execução das obras a serem fiscalizadas.
6 - Todo o fornecimento de mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal,
alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e sociais, seguros por danos pessoais,
materiais, responsabilidades técnica e civil, correrão à custa exclusiva da
contratada.
7 - O pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
8 - Toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista previdenciária, de acidente de
trabalho gerada por força de vínculo contratual de pessoal e acidentes é de
responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora, eximindo a contratante
de qualquer ônus.
9 - Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela
fiscalização do contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a mesma,
cabendo à empresa vencedora todos os encargos e obrigações previstas na
legislação social e trabalhista em vigor.
10 - Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços.
11 - A inadimplência da contratada, com referência aos encargos decorrentes do
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de
Itajaí, nem poderá onerar o objeto desta concorrência, razão pela qual a empresa
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Município.
12 - Sempre que solicitado pela Fiscalização, comprovar a vinculação dos
funcionários da equipe técnica da empresa vencedora.
13 - Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) como
responsabilidade da empresa.
14 - É de inteira responsabilidade da contratada a fiel execução dos serviços, em
conformidade com estipulado no Edital de Licitação Concorrência Pública
Internacional nº 015/2019 e respectivo Termo de Referência, de forma que o objeto
seja concluído de acordo com a boa técnica e as normas e legislações específicas.
15 - A contratada será responsável pelo36cumprimento

integral

das

exigências
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constantes do Edital, das normas e especificações de serviços pertinentes à
supervisão de obras, assim como, pelas demais atribuições descritas no Termo de
Referência.
16 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital.
17 - A contratada deverá contar com equipe tecnicamente qualificada e
especializada, maquinário e equipamentos considerados essenciais para a boa
execução dos serviços previstos nesta obra, não sendo admitido alegar a
impossibilidade de execução ou atraso pela falta ou indisponibilidade deste(s).
18 - Assegurar a quantidade necessária e suficiente para o perfeito
acompanhamento da obra de todos os equipamentos, ferramentas e instrumental
de topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, a quantidade de imóveis e
de mobiliário.
19 - Apresentar, na documentação de habilitação, relação contendo os nomes e
respectivas funções dos profissionais indicados para compor a equipe técnica
proposta para Habilitação Profissional da Licitante. Para cada profissional indicado,
deverão ser relacionados os Números das Certidões de Acervos Técnicos – CAT e dos
Respectivos Atestados e/ou Certidões e/ou Declarações que comprovam sua
capacidade técnica. A quantidade de Atestados e/ou Certidões e/ou Declarações
e respectivas Certidões de Acervos Técnicos, deverá se restringir ao exigido.
20 - Manter o (s) Profissional (is) que comprovou (varam) ter (em) Capacidade
Técnica Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatório, exclusivo (s)
ao contrato, durante todo o período efetivo de execução das respectivas etapas da
obra, para as quais foi (ram) habilitado(s).
21 - Manter sempre qualquer membro da equipe técnica preparado para responder
prontamente pela empresa junto à fiscalização.
22 - Manter mobilizados os profissionais tecnicamente capacitados, em quantidade e
especialidade necessárias para acompanhar plenamente o ritmo dos serviços em
execução, independentemente do horário do turno de trabalho da mesma;
23 - Possíveis alterações na composição ou na quantidade de profissionais da equipe
alocada para execução dos serviços poderão ocorrer mediante prévia solicitação
pela contratada e aprovação formal por parte do Município, em função de
ineficiência ou da necessidade de dar maior celeridade à execução dos trabalhos.
24 - Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato, a
empresa vencedora deverá cumprir as exigências Sindicais e/ou de Conselhos
Profissionais, quanto aos valores mínimos de salários estabelecidos para a categoria
profissional correspondente.
25 - Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, normas regulamentadas pelo
Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas,
necessárias à preservação da integridade de seus colaboradores, do patrimônio
público e dos usuários.
26 - Manter, durante a execução dos37serviços,

o

pessoal

devidamente
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uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com
crachás e usando, quando for o caso, equipamento de proteção individual (EPI)
apropriado.
27 - Refazer qualquer trabalho que não obedeça aos elementos do projeto e demais
disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes
desta correção/reparo.
28 - Respeitar e cumprir com todas as recomendações estabelecidas nos
Licenciamentos Ambientais de cada obra.
29 - A empresa vencedora deverá manter um técnico devidamente habilitado e
capacitado - COORDENADOR GERAL (FULL TIME) exclusivo nas dependências do
local, no horário e nos dias da prestação dos serviços, o qual será responsável pelo
acompanhamento dos trabalhos, dotado de poderes para controlar a frequência,
pontualidade, dirimir dúvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados com a
execução do objeto.
30 - O(s) responsável(is) técnico(s) e demais profissionais técnicos deverão participar
com assiduidade na condução dos serviços realizados pela empresa vencedora,
respeitando o acordado com a Fiscalização.
31 - Por ocasião do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, deverá ser fornecido
um “as built” do Projeto Executado para cada intervenção/obra.
A CONTRATANTE é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:
1 - Proporcionar todas as condições necessárias para que a empresa vencedora
possa cumprir o objeto desta licitação.
2 - Disponibilizar todos os dados e projetos licitados para a boa execução do objeto.
3 - Fazer a gestão e fiscalização do contrato e do objeto, sendo que o Município
deverá indicar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a
execução das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispõe o Art.
67da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as
demais disposições legais para contratação e execução de contratos de serviços de
consultoria de serviços técnicos de engenharia.
4 - Emitir a Ordem de Serviço, para início do prazo de execução, sendo a execução
acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.
5 - Emitir Ordens de Serviços Específicas, para complementação de equipe técnica
e/ou demanda por serviços e/ou equipamentos para a execução do objeto, sendo
a execução acompanhada e fiscalizada por técnicos designados pelo Município.
6 - Realizar os Boletins de Medição mensais, baseados nas avaliações dos serviços
realizados, os quais serão feitos pela Equipe de Fiscalização designada.
7 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa vencedora
serão medidos mensalmente pela Fiscalização do Município de Itajaí, lançados no
Boletim de Medição após recebimento do Relatório mensal de acompanhamento
de serviços, que depois de conferidos, serão assinados pelos: Responsável Técnico
da empresa vencedora e pelo(s) Fiscal(is) devidamente designado(s) pela
Contratante.
9 - Haverá a expedição de Ordem de 38Serviço (OS) inicial e posteriormente O.S.`s
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específicas para complementação da equipe técnica e para a execução de
serviços conforme a necessidade e o andamento das obras do Programa Itajaí 2040:
Moderna e Sustentável. Desta forma, a medição mensal será variável a depender da
equipe técnica utilizada e dos serviços prestados durante o período da medição. A
empresa deverá mobilizar-se imediatamente para atender as demandas específicas
por profissionais e por serviços.
10 - Fiscalizar o andamento do objeto que será efetuado de acordo com os prazos
de execução e marcos contratuais definidos no plano de trabalho, podendo ser
adequado conforme a necessidade do Município, verificada no decorrer do
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – O Município de Itajaí ficará isento de responsabilidade acerca de
quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência dos serviços
prestados, ficando sob a responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário,
a seus funcionários todos os equipamentos necessários para realização dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO - O prazo para execução dos serviços será de 48
(quarenta e oito) meses a partir da ordem de serviço, de acordo com o cronograma
físico-financeiro, podendo ser prorrogado na forma da lei. Com o licitante vencedor
será firmado termo contratual com prazo de 48 (quarenta e oito) meses a partir da
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.
Parágrafo Primeiro – Os prazos estabelecidos no § 1º e § 2º desta cláusula poderão
ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo Segundo - Após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, é
obrigatório a abertura do “Diário de Obra” ou “Registro de Ocorrências” nos Termos
da Instrução Normativa 005 – CMA/2006 - Controladoria-Geral do Município de Itajaí
(que disciplina sobre os procedimentos para o encaminhamento dos pedidos de
licitações, execução, fiscalização, recebimento provisório/definitivo e pagamento de
obras e serviços de engenharia, e dá outras providências).
Parágrafo Terceiro – O recebimento definitivo da obra será efetuado nos termos do
art. 73, I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, após o decurso do prazo de
observação ou vistoria, a partir do recebimento provisório, mediante a entrega do
“as built” do Projeto Executado.
Parágrafo Quarto - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na
Cláusula Primeira, segundo as normas técnicas adequadas, fornecendo mão-deobra e demais elementos necessários a sua perfeita execução.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - A inexecução total ou parcial do contrato, terá procedimentos e conseqüências,
na forma estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93.
2 - O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III Da Alteração dos Contratos - Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93.
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3 - O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução
total ou parcial, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma
prevista na Seção II - Das Sanções Administrativas - Capítulo IV, da Lei Federal nº
8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Edital.
4 - O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades
previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, em caso de inexecução total ou
parcial do objeto ou contrato:
4.1 - advertência;
4.2 - multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor da proposta, para cada dia
ou fração de atraso do fornecimento do objeto licitado;
4.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência do
fornecimento ou execução;
5 - Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, o
licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
5.1 - 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela prestação de serviços
desconforme com o especificado e aceito;
5.2 - 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não substituição dos
produtos/serviços recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de
10% (dez por cento);
5.3 - 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual
atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condições previstos no Edital e neste
Contrato;
5.4 - Sem prejuízo das sanções disposta nos itens anteriores desta mesma cláusula, a
recusa, injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar a
Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho de Despesa será interpretada
como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao pagamento de
multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante
vencedora.
5.5 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não
terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar
eventuais perdas e danos.
5.6 - As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião
do pagamento da nota fiscal respectiva.
5.7 - As pessoas físicas e jurídicas, bem como seus diretores, sócios gerentes e
controladores declarados impedidos de licitar e contratar com a administração
pública municipal, serão incluídas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar, nos termos da Lei Municipal 5.670 de 20 de dezembro de 2010.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Contratada reconhece e declara expressamente a
sua responsabilidade civil pelos reparos referentes as imperfeições e anomalias
surgidas na obra por esta executada, nos termos do Artigo 618 e seguintes do Código
Civil Brasileiro e demais leis, normas e regulamentos pertinentes a matéria, conforme
as condições do contrato.
Parágrafo
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fornecimento de materiais, estes devem ser de 1ª qualidade, responsabilizando-se por
qualquer defeito surgido na obra por baixa qualidade dos materiais ou substituição,
no caso de peça avulsa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar
qualquer laudo ou parecer da responsável pela fiscalização, poderá promover ou
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa à discordância.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente
poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo,
por 03 (três) elementos, um dos quais obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este contrato poderá ser alterado:
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE: a) Quando houver modificação dos serviços
ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b)
Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto;
II - Por acordo das partes: a) Quando necessária a modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
b) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa
remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos
serviços, em conformidade com o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 tendo como base
o valor inicial do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados
ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada repercussão
nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A contratada deverá prestar garantia em favor do
Município, em até 05 (cinco) dias úteis após a data da assinatura do Contrato, em
quaisquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Parágrafo primeiro - No caso da opção do seguro garantia, o mesmo será prestado
mediante entrega da competente apólice emitida por emitente em funcionamento
no país, e em nome do Município de Itajaí, cobrindo o risco de quebra do contrato.
Parágrafo segundo – Quando a garantia do contrato processar sob a forma de
seguro-garantia ou fiança bancária, a mesma não poderá ser prestada de forma
proporcional ao período contratual, devendo, ainda, seu prazo de validade
estender-se até o final da execução do contrato.
Parágrafo terceiro – Se por qualquer razão durante a execução contratual, for
necessária a prorrogação do prazo de execução do contrato, a contratada ficará
obrigada a providenciar a prorrogação de garantia.
Parágrafo quarto – A garantia prestada pela licitante vencedora será utilizada ou
liberada em até 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento definitivo do serviço e
solicitação da licitante vencedora.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Em havendo alteração unilateral do presente contrato
que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá restabelecer
por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO - O Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº
8.666/93, bem como em caso de violação à Lei Anticorrupção conforme Decreto
Municipal 11.063/17 que regulamenta a Lei Federal 12.846/13. Sob nenhum aspecto
será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de contrato não cumprido,
em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente Instrumento Contratual
rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, bem como com a
política para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, Contrato
nº BRA-21/2018 e Resolução RD nº 1394/2017.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos
à luz da Lei Federal nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Os serviços contratados serão acompanhados e
fiscalizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que
apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela
CONTRATADA, devendo esta proceder às correções e substituições do
produto/serviço.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para
que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, ____ DE _________ DE 2019

RODRIGO LAMIM
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitação

JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo

CONTRATADA

ERICO LAURENTINO SOBRINHO
Secretário Municipal da Fazenda

TESTEMUNHAS: __________________

_______________________
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação emergencial de empresa de engenharia para execução de serviços de contenção de
encostas para proteção das adutoras de água bruta na Serra de São Francisco.

Ref.: S.C. 23/19

2. ESPECIFICAÇÃO
A empresa contratada deverá executar todas os serviços, com o fornecimento total de materiais, mão de
obra, equipamentos e todo o necessário para a sua conclusão total.
Os quantitativos referentes aos serviços encontram-se na planilha orçamentária anexa.
Conforme é apresentado na planta geral do local, anexo a este termo, está prevista a execução dos
seguintes serviços em cada ponto/região:
Ponto 1 Fixação de rochas com tela, chumbadores e cabos de aço. Área: 41,74m²
Ponto 2 –
Fixação de rochas com tela, chumbadores e cabos de aço. Área 431,12m²
Concreto projetado
Instalação de barbacãs
Ponto 4 Fixação de rochas com tela, chumbadores e cabos de aço. Área aprox. 40m² (área sem
acesso para topografia, estimado nas dimensões da rocha)
As especificações mostradas a seguir foram retiradas do projeto de reabilitação da encosta da Maffei
Engenharia, utilizado como base para a contratação dos serviços em 2009, através do PA3232/2009.
Os pontos indicados acima não foram alvo da contratação de 2009 por não apresentarem riscos na
época da contratação/execução.
2.1
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
As principais cunhas e blocos potencialmente instáveis deverão ser o mais rapidamente tratadas, com
aplicação de chumbamento, ou amarração, a ser definida para cada caso.
Grupos de blocos merecerão aplicação de concreto projetado não somente como proteção contra
infiltrações, mas também para auxiliar no confinamento.
Assim, descrevem-se a seguir os tipos de intervenção.
2.1.1 CHUMBAMENTO.
Trata-se de aplicar chumbadores tratados contra corrosão para prender os blocos entre si e prender
blocos no maciço rochoso. Os comprimentos dos chumbadores variam e o comprimento de
embutimento deve ser demonstrado em cada caso, eventualmente através de testes em amostras.
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2.1.3 AMARRAÇÃO COM CABOS DE AÇO.
Trata-se de ancorar grupos de blocos com cabos de aço de alma de fibra φ3/4” devidamente ajustados e
ancorados no maciço rochoso com chumbadores, engastados de 1m a 2m no maciço de rocha.
Os cabos serão ligados aos blocos através de grampos φ25mm (CA-50), tratados contra corrosão de 1m
de comprimento com ganchos ancorados nos blocos através de resinas de pega rápida.
2.1.4 CONCRETO PROJETADO COM COMPLEMENTOS.
Trata-se de aplicar camada de 12 a 15cm de concreto projetado com tela metálica tipo Telcon ou similar.
Deverão ser instalados barbacãs, a fim de aliviar a pressão de água devida a infiltrações, caso necessário.

2.1.5 LIMPEZA E PREENCHIMENTO DE FENDAS OU FRATURAS.
Trata-se de remover as árvores e vegetação e aplicar jatos de água a alta pressão e depois preencher as
fendas e fraturas com argamassa/grout (auto-adensável quando necessário).
2.1.6 ESCAVAÇÃO EM GERAL
Concluídas as operações de desmatamento e destocamento, antes de iniciar os serviços de escavação
propriamente dita, deverá ser executada a raspagem da superfície do terreno, quando necessária.
A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a superfície natural do terreno
até a cota especificada no projeto. Poderá ser manual ou mecânica, em função das particularidades
existentes, a critério da SAEE.
Para efeito dos serviços de movimento de terra são considerados as seguintes escavações:
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2.1.6.1 ESCAVAÇÃO EM SOLO
Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído de terra em geral,
piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposição (pouco compactas), seixos rolados
ou não (diâmetro máximo de 15 cm), matacões (volume menor ou igual a 0,50 m3), e em geral todo o
material possível de execução manual ou mecânica, qualquer que seja o teor de umidade.
2.1.7 FORMA
2.1.7.1 FORMA PARA CONCRETO
A execução das formas deverá obedecer aos itens 9 e 11 da NBR- 6118 e a NBR-8.800.
As formas poderão ser feitas de tábuas de madeira, em bruto ou aparelhadas; madeira compensada;
madeira revestida de placas metálicas; de chapas de aço ou de ferro.
A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de nós fraturáveis, furos ou vazios deixados
pelos nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenamentos.
A espessura mínima das tábuas a serem usadas deverá ser de 25 mm.
No caso de madeira compensada, esta mesma espessura será de no mínimo 10mm. Caso onde haja
necessidade de materiais de espessuras menores serão aprovados pela Fiscalização.
Entende-se como fazendo parte da "forma" não apenas a madeira em contato com o concreto, mas
também toda aquela que for necessária à transferência das cargas para as cabeças das peças verticais de
escoramento.
As formas serão usadas onde houver necessidade de conformação do concreto segundo os perfis de
projeto, ou de impedir sua contaminação por agentes agressivos externos.
O projeto das formas será de responsabilidade da Contratada e deverá ser submetido à aprovação da
Fiscalização, o que, entretanto, não a eximirá da responsabilidade por qualquer falha que possa ocorrer.
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e da
vibração do concreto, mantendo-se rigidamente na posição correta e não sofrendo deformações; ser
suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem,
untadas com produto que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto. As calafetações e
emulsões que se fizerem necessárias somente poderão ser executadas com materiais aprovados pela
Fiscalização.
A Fiscalização, antes de autorizar qualquer concretagem, fará uma inspeção para certificar-se de que as
formas se apresentam com as dimensões corretas, isentas de cavacos, serragem ou corpos estranhos e
de que a armadura está de acordo com o projeto.
As formas, desde que não sejam fabricadas com peças plastificadas, deverão ser saturadas com água,
em fase imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo as superfícies úmidas e não
encharcadas.
As formas remontadas deverão sobrepor o concreto endurecido, do lance anteriormente executado, em
não menos de 10 cm e fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de maneira que, quando a
concretagem for reiniciada, elas não se alarguem e não permitam desvios ou perda de argamassa nas
juntas de construção. Serão usados, se necessário, vedações com isopor, parafusos ou prendedores
adicionais para manter firmes as formas remontadas contra o concreto endurecido.
Tipos de forma:
 As formas a serem utilizadas deverá ser forma plana de madeira-estrutura.
Nas formas aparentes só será permitido o uso de peças uniformes.
Fica proibido o uso de peças que venham a ocasionar impressão de concreto remendado.
Na face que receberá o concreto, as juntas das madeiras deverão apresentar-se rigorosamente
concordantes entre si.
 Fixação de formas
Para estruturas hidráulicas, é obrigatório o uso de tirantes espaçadores do tipo núcleo perdido.
Os arames ou tirantes para fixação das formas deverão ter suas pontas posteriormente cortadas no
interior de uma cavidade no concreto, com 40mm de diâmetro e 30 mm de profundidade.
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Em ambos os casos, as extremidades deverão receber tratamento com argamassa seca socada ("DRYPACK").
2.1.7.2 CIMBRAMENTO
As escoras deverão ser de madeira ou metálicas (tubulares ou não) e providas de dispositivos que
permitam o descimbramento controlado.
A Contratada, antes de executar o cimbramento, deverá apresentar à Fiscalização, para aprovação, um
projeto adequado do tipo de construção a ser executado, admitindo-se no cálculo que a densidade do
concreto armado é de 2.500 Kgf/m³.
Tal aprovação não eximirá a Contratada das responsabilidades inerentes à estimativa correta das cargas,
dos esforços atuantes e da perfeita execução dos serviços.
O controle de estabilidade deverá ser feito por meio de defletômetros ou nível de alta precisão,
colocados de modo a visar pontos suscetíveis de arreamento.
A Contratada deverá estar equipada, com macacos de rosca e cunhas de madeira dura, para deter
qualquer recalque das formas, durante o lançamento do concreto e antes do início da pega.
Deverá ser feita uma previsão para assegurar a contra-flecha permanente requerida na estrutura, bem
como previstos meios para correção de possíveis depressões ou distorções durante a construção.
O ajustamento deverá ser feito de modo a permitir o rebaixamento gradual do cimbramento durante a
sua remoção.
Havendo recalques ou distorções indevidas, a concretagem deverá ser suspensa, retirando-se todo o
concreto afetado.
Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento deverá ser reforçado e corrigido até alcançar a
forma primitiva.
Nenhuma indenização caberá à Contratada por este trabalho suplementar, eventualmente necessário.
A Fiscalização não liberará as concretagens sem que tenham sido cumpridos os requisitos mínimos aqui
indicados.
2.1.7.3 RETIRADA DAS FORMAS E DO CIMBRAMENTO
A retirada das formas e do cimbramento só poderá endurecido para resistir às ações que sobre ele
atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor do módulo de deformação
do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da
deformação lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade.
Para obras que não tenham controle tecnológico, deverão ser obedecidas às prescrições da NBR-6118,
ítem 14, que indicam os seguintes prazos:
 faces laterais: três dias;
 faces inferiores: quatorze dias, tendo-se o cuidado de deixar pontaletes e transversinas, para
impedir as deformações das partes concretadas;
 faces inferiores, sem pontaletes: vinte e oito dias.
Estes prazos poderão ser modificados, a critério da Fiscalização, desde que tenham sido atendidas as
medidas de cura do concreto e verificada a resistência deste.
A operação de retirada do cimbramento, sendo uma fase particularmente importante no que se refere à
transferência de cargas para a estrutura, deverá ser executada com segurança e dentro dos critérios
estruturais adequados, sem choques e sem que apareçam esforços temporários não-previstos. Não
poderá ser executada sem apresentação e aprovação, pela Fiscalização, do plano de descimbramento.
2.1.8 AÇO
Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão à NBR-7480,
observadas as disposições do ítem 10 da NB- 6118. As telas de aço soldadas deverão obedecer à NBR7481.
A estocagem de aço é fundamental para a manutenção de sua qualidade; assim, este deverá ser
colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75 mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30 m,
no mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e recoberto
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com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da umidade e do
ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e
ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%.
O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar no mesmo lote
bitolas diferentes. Deverão também ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a
formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos.
A Fiscalização fará uma inspeção preliminar, onde deverá ser verificado se a partida está de acordo com
o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos prejudiciais, tais
como: bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderente.
Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe do aço e a indicação do
coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior ao valor mínimo exigido
para a categoria.
Os resultados dos ensaios serão analisados pela Fiscalização, a quem compete aceitar ou rejeitar o
material, de acordo com a especificação correspondente.
Os materiais rejeitados deverão ser removidos imediatamente do Canteiro de Obras sem ônus para a
SAEE.
2.1.8.1 ARMADURA DE AÇO COMUM
• Corte e dobramento
As barras e telas, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os trabalhos de
retificação, corte e dobramento deverão ser efetuados com todo o cuidado, para que não sejam
prejudicadas as características mecânicas do material.
Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 da
NBR-7480, sempre a frio.
As tolerâncias de corte e dobramento ficarão a critério da Fiscalização.
Emenda das barras e telas de aço soldadas deverão obedecer ao item 6.3.5 da NBR-6118.

• Montagem
Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6118.
A armadura deverá ser montada de modo a que se manterem firmes durante o lançamento do concreto,
observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas. Permite-se,
para isso, o uso de arame ou dispositivo de aço (caranguejo etc.), desde que não sejam apoiados sobre o
concreto magro.
Nunca, porém, será admitido o emprego de aço cujo cobrimento, depois de lançado o concreto, tenha
uma espessura menor que a prescrita na NBR-6118 ou nessa especificação, prevalecendo a maior.
Na montagem das peças dobradas, a amarração deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então,
pontos de solda, a critério da Fiscalização.
 Tolerâncias
Localização das barras no sentido da correspondente dimensão "d" dos diferentes elementos
estruturais, desde que seja respeitado o cobrimento da norma:
 d < 0,20 m (mais ou menos) 5,0mm
 0,20m = d = 0,60m (mais ou menos) 10,0mm
 d >0,60 m (mais ou menos) 15,0mm
Localização das barras no sentido de seu comprimento (mais ou menos) 0,05 m.
Espaço entre barras principais de lajes e muros (mais ou menos) 0,05 m.
Espaçamento entre barras de armadura de distribuição (mais ou menos) 0,03 m.
Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição original, a fim de se evitar
interferências com outros elementos, tais como: conduites, chumbadores, etc.
Se as barras tiverem de ser deslocadas, a nova localização deverá ser submetida à aprovação da
Fiscalização.
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• Instalação nas formas
Deverão ser obedecidas todas as especificações com tolerância para cobrimento da armadura de + 0,05
m.
Todos os cobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados.
A fim de manter as armaduras afastadas das formas (cobrimento), não deverão ser usados espaçadores
de metal, sendo, para tal, usadas semicalotas de argamassa com traço 1:2 cimento: areia em volume),
mantendo-se relação água/cimento máxima de 0,52 l/kg, com raio igual ao cobrimento especificado, as
quais deverão dispor de arames para fixação às armaduras.
Os espaçadores deverão ter, ainda, uma resistência igual ou superior à do concreto das peças às quais
serão incorporados.
Serão dispostas de maneira a apresentar, teoricamente um contato pontual com a forma.
Poderão também, alternativamente, ser usadas pastilhas de forma piramidal, desde que mantidos as
dimensões do cobrimento e o contato pontual com a forma. Blocos de madeira, argamassa ou de
concreto não serão admitidos como espaçadores.
Não será permitido o uso de tensores de forma passantes pelo interior de tubos plásticos em estruturas
hidráulicas e estruturas enterradas. A utilização de tensores do tipo núcleo perdido deverá seguir
orientação da Fiscalização.
• Limpeza das armaduras
As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de contaminações, tais como
incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou
qualquer outro material que, aderido às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência
entre o aço e o concreto.
A Fiscalização deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento estrutural depois que esta
tenham sido colocada, para que se inicie a montagem das formas.
As armaduras instaladas em desacordo com esta regulamentação serão rejeitadas pela Fiscalização e
removidas peia Contratada, sem ônus para a SAEE.
2.1.8 CONCRETO
2.1.8.1 DOSAGEM
A Contratada submeterá à aprovação da Fiscalização a dosagem de concreto que pretende adotar para
atingir e respeitar os limites previstos nos critérios de durabilidade, a resistência característica da
compressão (fck) indicada nos projetos. Para isso, deverá apresentar um certificado de garantia
comprovando que tal dosagem cumpre esse requisito.
A dosagem do concreto deverá ser experimental, de acordo com o item 8.3.1 da NBR-6118.
Para alcançar o objetivo prefixado, deverão ser feitos, com a devida antecedência, antes de proceder à
concretagem, testes de prova com misturas de diferentes composições. Os corpos-de-prova resultantes
dessas diversas misturas, devidamente catalogados e individualizados, depois de submetidos aos ensaios
especificados nos métodos NBR 5738 e NBR-5739 da ABNT, determinarão quais as dosagens a serem
adotadas e aprovadas pela Fiscalização.
Uma vez determinada a dosagem, esta deverá ser obedecida integralmente na execução do concreto. Só
poderá sofrer alterações se, em ensaios sucessivos, a critério da Fiscalização, ou sob proposta da
Contratada devidamente aprovada, tais mudanças conduzirem ao mesmo resultado ou a resultados
melhores que os obtidos no primeiro ensaio.
Sempre que houver modificação nas características dos materiais componentes do concreto, ou outros
motivos, a critério da Fiscalização, deverão ser feitos os ajustes necessários na dosagem.
O proporcionamento dos materiais deverá resultar em um concreto com trabalhabilidade compatível
com as características das peças a serem concretadas, considerando-se suas dimensões, densidade e
espaçamento das armaduras.
Para se obter a resistência e a durabilidade requeridas e dar a adequada proteção às armaduras contra
os efeitos de um meio ambiente desfavorável, as quantidades de cimento não poderão ser inferiores aos
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valores mínimos, e a relação água/cimento não poderá ultrapassar os valores máximos, os quais são
apresentados a seguir.
2.1.8.2 MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO
O traço do concreto a ser utilizado deverá obedecer ao resultado obtido nos ensaios preliminares.
O cimento será sempre medido em peso, tomando-se como unidade o saco de cimento, previamente
aferido, não sendo permitido o uso de frações de saco.
No caso de cimento a granel, a medida deverá ser feita utilizando-se dosadores em peso, rigorosamente
controlados, e aferidos conforme as normas da ABNT, para fornecer a quantidade exata de cimento
requerida.
Quando for utilizado o "controle rigoroso" na execução do concreto, os agregados, tanto miúdos como
graúdos, deverão ser medidos em peso.
No caso do "controle razoável" na execução do concreto, a medição dos agregados poderá ser feita em
volume, utilizando-se caixas de dimensões capazes de fornecer volume, de agregados cujo peso seja
correspondente ao necessário à mistura. Essas caixas deverão ser vistoriadas e aprovadas pela
Fiscalização.
Qualquer que seja o tipo de controle adotado, em função das características finais do concreto a que se
pretende atingir e a critério da Fiscalização, o concreto só deverá ser preparado nas quantidades
necessárias para o uso.
O concreto em início de pega, devido à demora em sua aplicação, não poderá ser remisturado para novo
aproveitamento; deverá ser retirado da obra sem ser aplicado, não cabendo à Contratada nenhuma
indenização por essa perda.
A operação de mistura e amassamento do concreto poderá ser efetuada de três modos:
 mistura do concreto em betoneira mecânica na mistura do concreto em central de concreto na
obra;
 mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada.
OBS.: Não será permitida, em hipótese alguma, a mistura do concreto efetuada manualmente.
Em qualquer um dos casos, a Contratada será a única responsável, perante a Fiscalização, pelo concreto
aplicado na obra.
Operação de mistura com betoneira mecânica na obra.
A operação de mistura deverá obedecer as especificações abaixo e as contidas na NBR-6118. antes de
iniciar a operação de concretagem, o tambor rotativo da betoneira deverá encontrar-se perfeitamente
limpo e sem resquícios de materiais das betonadas anteriores.
A ordem de colocação dos diferentes componentes na betoneira são as seguintes: parte do agregado
graúdo + parte de água; cimento + parte de água + areia; restante do agregado graúdo; ajuste do
abatimento adicionando, no máximo, o restante da água que deverá ser completado antes de decorrer
1/4 do tempo total da mistura.
O tempo de duração mínimo da mistura, depois da última adição de agregado, para betoneira com
capacidade de até 1m³, será de 2,0 minutos; para cada 0,4m³ de acréscimo na capacidade, o tempo de
mistura será de mais 15 segundos. Findo este tempo, a mistura será
despejada da betoneira, podendo então ser aplicada na obra, desde que esteja homogênea.
A mistura será julgada homogênea quando: apresentar cor e consistência uniformes; obra; a variação no
abatimento das amostras, no ensaio de tronco de cone ("slump test"), tomada no primeiro e no último
quarto de descarga, não exceder de 30 mm a média dos dois valores.
Estes ensaios serão feitos diretamente pela Fiscalização, e a Contratada deverá permitir o fácil acesso
para retirada das amostras.
O movimento rotativo do tambor da betoneira deverá ser de 20 rpm (vinte rotações por minuto), salvo
se houver indicações diferentes para o tipo de betoneira usada.
A temperatura dos materiais componentes, bem como da mistura durante a operação, deverá estar
dentro dos limites adequados de modo a não afetar a resistência, nem provocar a fissuração do
concreto.
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A betoneira não deverá ser carregada além da capacidade indicada pelo fabricante. No final de cada
betonada, o tambor deverá ser rigorosamente limpo. Mistura do concreto em central de concreto na
obra .
A operação de mistura em central de concreto na obra deverá obedecer a todas as especificações do
caso anterior e da NBR-7212.
O funcionamento da central, sua capacidade e seus elementos de controle do abastecimento serão
vistoriados e aprovados pela Fiscalização, que poderá mandar substituir qualquer elemento julgado não
satisfatório por outro em condições de preencher sua função.
A operação de mistura e fornecimento deverá obedecer às especificações a seguir e as contidas na NBR7212.
Quando o concreto for fornecido por empresa especializada, qualquer entrega na obra deverá ser
acompanhada de um certificado da fonte produtora, no qual deverá constar:
 quantidade de cada componente do concreto;
 volume de concreto;
 hora de início da mistura (primeira adição de água);
 abatimento do tronco de cone (“slump");
 dimensão máxima característica do agregado graúdo;
 resistência característica do concreto à compressão, quando especificada;
 aditivo utilizado, quando for o caso;
 quantidade de água adicionada na central;
 quantidade máxima de água a ser adicionada na obra;
 identificação do caminhão-betoneira;
 menção de todos os demais itens especificados no pedido.
A Fiscalização poderá ainda manter um técnico na central de concreto para controlar os traços
preparados, com a finalidade de confirmar os dados fornecidos pela empresa produtora.
O fornecimento do concreto deverá ser programado de tal maneira que se possa realizar uma
concretagem contínua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas, de modo a impedir o início de
pega das camadas já colocadas antes de receber nova camada.
Quando necessário, poderá ser adicionado ao concreto um retardador de pega, com ou sem efeito
plastificante, conforme a conveniência.
O transporte do concreto deverá ser feito através de caminhões betoneiras, e o prazo entre a saída da
central e a conclusão de lançamento será de, no máximo, noventa minutos, salvo os casos de utilização
de aditivo retardador de pega, em que deverá ser observado o início de pega do concreto.
A velocidade de rotação para mistura deverá ser de acordo com as especificações do equipamento e que
confira homogeneidade ao concreto.
A carga do caminhão betoneira não deverá exceder a 80% do volume do tambor, e a velocidade de
rotação deste deverá ser, no mínimo, de quatro revoluções por minuto durante o transporte.
Os caminhões deverão estar equipados com contadores de voltas e hidrômetros, para permitir a
verificação desta especificação.
O não cumprimento de qualquer uma das exigências anteriores acarretará na devolução do concreto,
sem ônus para a SAEE.
Em hipótese alguma, o concreto devolvido poderá ser redosado e entregue na obra.
2.1.8.3 LANÇAMENTO DO CONCRETO
A Fiscalização deverá ser notificada, no mínimo, setenta e duas horas antes do lançamento do concreto,
para poder vistoriar o estado das formas, armações, espaçamento das pastilhas, verificar as providências
tomadas para fornecimento do concreto, conferir se no
canteiro há material e equipamento suficientes para a execução do serviço e designar pessoa autorizada
para acompanhar a concretagem e realizar o controle tecnológico do concreto. Sendo satisfatória a
vistoria, será autorizada a operação, desde que já sejam conhecidos
os resultados dos testes para a determinação da resistência para cada traço de concreto a ser utilizado e
a respectiva relação água/cimento.
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O lançamento do concreto, exceto quando autorizado pela Fiscalização, só poderá ser feito durante as
horas do dia, subordinado à temperatura ambiente, que não poderá ser inferior a 10° C nem superior a
32° C, e levando-se em consideração o estado do tempo.
Esta operação não poderá ser feita em caso de chuva muito forte.
Quando a chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a Fiscalização poderá autorizar a
continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o concreto, removendo as partes afetadas
pela chuva até então incidentes sobre este.
A Fiscalização poderá autorizar a execução de lançamento nas horas noturnas, desde que a Contratada
tenha instalado no local um sistema de iluminação eficiente, seguro e suficiente, para o bom andamento
da operação e do controle por parte da Fiscalização.
No caso de temperatura ambiente superior a 32° C, deverão ser tomados cuidados especiais com
respeito ao esfriamento dos agregados, conservação da relação água/cimento e procedimentos
construtivos para se evitar a formação de “juntas-frias" devido ao início de pega do concreto.
Em dias muito quentes e ventilados, deverá ser evitado o início da concretagem de lajes no período da
manhã, de modo a não permitir que a pega se inicie nas horas mais quentes do dia, o que facilmente se
pode traduzir em fissuração de retração.
Esse tipo de serviço, de comum acordo com a Fiscalização, deverá ser iniciado no meio da tarde, após se
certificar da baixa possibilidade de ocorrência de chuvas.
Em nenhum caso poderá ser excedido o prazo de 45 minutos entre o início e o fim do lançamento de
carga completa de um caminhão betoneira, para evitar possíveis segregações, salvo o concreto com
utilização de aditivo retardador de pega. Além desse prazo, a massa
pronta e ainda não-aplicada será rejeitada e deverá ser removida do canteiro, não cabendo à SAEE
nenhum pagamento por essa perda de material.
Em nenhuma hipótese se fará lançamento do concreto após o início de pega, conforme o item 13.2 da
NBR-6118.
O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o concreto até as formas
será permitido somente quando autorizado pela Fiscalização. Se esse sistema for adotado, e a qualidade
do concreto ao chegar à forma e seu manuseio não forem satisfatórios, a Fiscalização poderá interditar
seu uso, substituindo esse método por outros adequados. Nos locais de grande inclinação, as canaletas
ou calhas deverão ser equipadas com placas de choque ou defletores, ou ser dispostas em trechos
curtos com alteração na direção do movimento. Todas as canaletas, calhas ou tubos deverão ser
mantidos limpos e livres de quaisquer resíduos de concreto endurecido. As canaletas e as calhas abertas
deverão ser metálicas ou revestidas de metal, devendo aproximar-se o máximo possível do ponto de
despejo.
Quando a descarga tiver de ser intermitente, deverá ser instalada uma comporta ou outro dispositivo de
regulagem de descarga.
A altura máxima para lançamento do concreto será de até 1,50 m em peças esbeltas, como por exemplo,
paredes de 2,00 m e, nos demais casos, a critério da Fiscalização.
A distância entre dois pontos de lançamento do concreto não poderá ser maior que 2,00 m.
Ao se concretar a laje inferior, também serão, obrigatoriamente, concretados a mísula e o arranque das
paredes, numa altura mínima que permita a sobreposição para montagem da forma subseqüente.
Deverá ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de setenta e duas horas o plano de
concretagem a ser aprovado pela Fiscalização.
Durante a concretagem deverá ser feita uma lavagem com jato de água para expulsar a nata de cimento
que eventualmente se tenha infiltrado nas bainhas.
2.1.8.4 ADENSAMENTO DE CONCRETO
Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de vibração. O número e tipo de
vibradores, bem como sua localização, serão determinados pela Fiscalização.
O concreto deverá ser lançado nas formas em camadas horizontais, nunca superiores a 3/4 do
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à ação destes.
A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com freqüência de 5.000 a 7.000 rpm,
tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas nem deslocar as armaduras nelas existentes.
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À distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deverá ser maior do que 1,5 vez o
raio de ação da agulha empregada; a duração de cada vibração deverá ser suficiente para a remoção do
ar incorporado e a eliminação de vazios; findo esse tempo, a agulha deverá ser retirada lentamente, para
evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar. De modo algum a agulha do vibrador deverá ser usada
para empurrar ou deslocar o concreto nas formas.
A agulha do vibrador deverá, sempre, ser operada na posição vertical, devendo ser evitado o seu contato
com a armadura e a introdução junto às formas.
2.1.8.5 CURA DO CONCRETO
As superfícies de concreto serão protegidas contra as condições atmosféricas causadoras de secagem
prematura, de forma a se evitar a perda de água do material aplicado.
A cura do concreto deverá ser cuidadosa, e a aspersão de água deverá prolongar-se por sete dias. Nas
superfícies das lajes deverá ser previsto o represamento de uma delgada lâmina d'água, assim que se
verifique o início de pega do concreto.
O período de cura, seus métodos e tempos de duração, especificados a seguir, deverão ser previamente
aprovados pela Fiscalização.
 Cura pela água
O concreto, depois de lançado, deverá ser conservado úmido por um período de tempo nunca inferior a
sete dias. A cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de água, camada de areia úmida
ou panos de saco, molhados e espalhados em toda a superfície. A cura deverá ser iniciada logo após a
verificação do início de pega nos trechos concretados. A água deverá ser do tipo da empregada na
concretagem. O período de cura deverá ser aumentado em até 50% quando:
−menor dimensão da seção da viga ou da laje for maior que 75 cm;
−a temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco;
−houver contato com líquidos ou solos agressivos.
 Cura por pigmentação ou por membranas
A cura por pigmentação ou por membranas somente poderá ser executada com provação da Fiscalização
e quando for absolutamente necessário reduzir o empode cura normal. A fiscalização determinará os
métodos e os materiais a serem empregados.
Os produtos de cura são substâncias pulverizáveis sobre o concreto logo após o seu lançamento, para
obturar os capilares da superfície e impedir a evaporação da água de amassamento nos primeiros dias.
 Cura a vapor
O método de cura a vapor poderá ser utilizado quando for necessária a redução do tempo de cura e
desforma. Deverá ser autorizado pela Fiscalização.
A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de início de pega do concreto.
Empregando-se cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá ser reduzido, a critério da
Fiscalização.
2.1.9 CONCRETO PROJETADO
O concreto ou argamassa projetados deverão ser constituídos de cimento, água e agregados. Os
materiais a serem utilizados deverão atender às especificações deste capítulo.
Poderão ser utilizados aditivos, em pó ou em líquidos, bem como pozolanas (inclusive micro-sílica),
fibras, etc. - desde que autorizados pela Fiscalização.
2.1.9.1 MATERIAIS
 Cimento
O cimento a ser utilizado em argamassa ou em concreto projetados deverá ter seu tipo previamente
definido, para cada obra.
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Será vedada a mistura de cimentos de tipo, marca, procedência ou idade diferentes, sempre que não
tiverem sido realizados ensaios prévios de controle de qualidade. Caso esteja prevista a utilização de
aditivos acelerados de pega, na argamassa ou em concreto projetados, será obrigatória a realização de
ensaios prévios entre os cimentos e os aditivos com a finalidade de verificar se ambos são compatíveis.

• Agregados
As características dos agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às prescrições da NBR 7211
(Agregados para Concreto), exceto no que se refere à composição granulométrica.
Normalmente, a cada máquina de projeção corresponde uma composição granulométrica ótima, função
das dimensões do mangote, do bico e das pressões de ar e água entre outros fatores. Caso não haja uma
recomendação específica do fabricante da máquina de projeção para uma determinada aplicação,
devem ser seguidas as curvas granulométricas especificadas pela NBR 7211.
Composições granulométricas diversas podem ser utilizadas desde que sua eficácia seja comprovada
através de ensaios preliminares, no mínimo de resistência à compressão e de reflexão. Após definidas as
composições granulométricas para uma certa obra, quaisquer alterações implicarão a exigência de novos
ensaios de caracterização.
Periodicamente, deverão ser coletadas amostras representativas dos agregados e realizados os ensaios
prescritos na Norma NBR7211. O lote deverá ser definido para cada caso, não podendo porém ser
menor que o previsto na NBR 7211.
A fixação da dimensão máxima de agregado a ser utilizado dependerá da finalidade a que se destina o
material e da técnica de projeção a empregar. Todas as partículas de dimensão superiores à dimensão
máxima fixada deverão ser removidas, por peneiramento, com a finalidade de se evitar entupimento do
mangote ou do bico. A umidade relativa dos agregados deverá ser mantida a mais uniforme possível.
Para uma projeção satisfatória via seca, a máxima umidade relativa do agregado miúdo deverá ser igual
a 6%. Usualmente valores entre 3% e 6% são os mais adequados.

• Água
A água para mistura e cura deverá ser limpa e isenta de teores prejudiciais, formadas por substâncias
estranhas, tais como óleos, ácidos e matéria orgânica. Deverá obedecer aos requisitos da NBR 6118 e em
caso de dúvida, deverá ser submetida ao teste de qualidade de água, seguindo-se as prescrições da NBR
7215 e utilizando-se os cimentos previstos para a obra. A resistência à compressão de corpos de prova
preparados com a água de qualidade duvidosa deverá ser pelo menos 90% da resistência de corpos de
prova preparados com água de qualidade comprovada. O tempo de início de pega não poderá diferir em
mais de 30 min.

• Aditivos
Será permitida a utilização de aditivos em argamassa ou concreto projetados com a finalidade de
melhorar determinadas propriedades ou de solucionar problemas específicos.
Aqueles que conferem certas características à argamassa ou concreto projetados via úmida poderão não
dar resultado ao serem aplicados via seca e vice-versa. Incorporadores de ar, retardadores de pega,
redutores de água, plastificantes e fluidificantes deverão obedecer aos requisitos das CEs 18:06.03-001,
18:06.02-001 e 18:06.07-001, ao passo que os aceleradores de pega deverão obedecer às prescrições da
CE 18:06.11-001.
Mesmo havendo orientação do fabricante, quanto às quantidades a serem utilizadas, será obrigatória a
realização de ensaios comprobatórios prévios entre o aditivo em questão e os materiais a serem usados
numa determinada obra. Os ensaios deverão ser repetidos sempre que houver alterações em quaisquer
dos materiais, seja do tipo, marca, procedência seja quaisquer outras.
Poderão ser utilizados em pó ou na forma líquida, devendo haver rigoroso controle das quantidades
adicionadas. É recomendável a dissolução de aditivos solúveis, em água, antes de sua introdução na
mistura.
Poderão ser utilizados aditivos aceleradores de pega, desde que seu uso obedeça às normas de
segurança do trabalho e o produto não propicie corrosão de armaduras.
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Quando forem utilizados aceleradores de pega, deverão ser realizados ensaios de compatibilidade
segundo a CE 18:03.08-001 - Verificação da compatibilidade dos materiais. Caso o tempo de início de
pega seja superior a três minutos e o fim de pega superior a (20 ñ 5) minutos e os testes de resistência à
compressão de argamassas preparadas com ou
sem aditivo, indiquem diferença superior a 30% aos 28 dias, será facultativa a rejeição do aditivo ou do
cimento.
Será proibida a utilização de cloreto de cálcio quando a argamassa ou o concreto projetado estiver em
contato com armadura convencional, telas de aço, cordoalhas ou fios para protensão ou quando for
envolver metais diferentes em contato entre si, tais como aço e alumínio. Será vedada também sua
utilização em concreto exposto à água do mar ou a sulfatos. Cloreto de cálcio poderá apenas ser
utilizado, na porcentagem necessária, para vedação de infiltrações e desde que não venha a ficar em
contato com elementos metálicos.
2.1.9.2 DOSAGEM
Deve-se enfatizar que as dosagens prévias de argamassa ou concreto projetados podem não refletir
exatamente as situações a serem encontradas no campo. Por essa razão os estudos de
proporcionamento de materiais deverão ser conduzidos sob condições de campo, sempre que possível.
Deve ser escolhida a dimensão máxima do agregado a ser utilizado, levando-se primeiramente em
consideração a capacidade dos equipamentos disponíveis.
Recomenda-se que a relação entre diâmetro interno do mangote ou do bico e a dimensão máxima do
agregado esteja entre 2,5 e 3,0. Em segundo lugar, deve-se considerada a espessura do revestimento a
executar e o índice de reflexão obtido com cada dimensão máxima de agregado, bem como suas
incidências sobre o custo.

• Processo de mistura seca
Após a escolha do agregado deve ser escolhido o consumo inicial de cimento. Normalmente os melhores
resultados são obtidos utilizando-se as relações 1:4 a 1:5, em peso, entre cimento e agregado total,
sendo o consumo de cimento em tomo de 350 kg/m³ a 400 kg/m³, para concreto. No caso de argamassa
os melhores resultados são obtidos para relação entre cimento e agregado miúdo entre 1:3 e 1:4, em
peso, sendo o consumo de cimento da ordem de 400 kg/m³ a 500 kg/m³. O consumo de água deve ser
adaptado no local, porém, via de regra a relação água-cimento fica próxima de 0,4.

• Processo de mistura úmida
O processo de dosagem é o mesmo utilizado para concretos convencionais, ou seja, a chamada dosagem
racional. O consumo de água deve ser suficiente para conferir à mistura um abatimento de 40 + ou 10mm para equipamentos com transporte pneumático. Para
equipamentos onde o transporte é efetuado pelo processo do deslocamento positivo, abatimentos de
80 + ou - 10 mm mostram-se convenientes. No caso de argamassa, os melhores resultados são obtidos
para relações entre cimento e agregado miúdo entre 1:2 e 1:4 em peso, sendo o consumo de cimento da
ordem de 400 kg/m³ a 500 kg/m³. No caso de projeção de concreto utilizam-se relações entre 1:2 e 1:5,
em peso, entre cimento e agregado total, sendo o consumo de cimento em tomo de 350 kg/m³ a 500
kg/m³. O consumo de água deve ser adaptado no local, sendo normalmente os melhores resultados
obtidos com relação água-cimento entre 0,4 e 0,6.
2.1.9.3 EQUIPAMENTOS
• Proporcionamento e mistura
Os equipamentos de pesagem e mistura devem ser capazes de manter um fluxo adequado e contínuo de
material homogêneo.
As partículas de agregado deverão ficar revestidas com material cimentício.
O proporcionamento dos materiais deve ser efetuado em peso. A água pode ser adicionada em peso ou
em volume. Para serviços considerados pequenos poderá ser admitido proporcionalmente volumétrico,
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desde que sejam efetuadas verificações periódicas do peso dos ingredientes adicionados a cada quatro
horas de projeção ou a cada 8m³ de material projetado.
Devem ser obedecidas as condições prescritas no item 12.2 da NBR 6118 no que se refere às tolerâncias
de medidas dos materiais.
Em obras onde haja exigência de produções mínimas de 2 m³/h de argamassa ou concreto projetados os
equipamentos de mistura e a projetora deverão ser dimensionados de modo a garantir fornecimento
contínuo por, no mínimo, 30 minutos.
 Via seca
Os aglomerados e os agregados deverão ser transportados, de preferência, separados ao local onde será
efetuada a mistura. O fornecimento de aglomerantes e agregados previamente misturados e
transportados para o local de aplicação por caminhões betoneira ou outro meio qualquer dependerá de
aprovação prévia.
O tempo mínimo de amassamento em misturadora deverá ser de dois minutos. Após a mistura dos
componentes, a argamassa ou concreto deverão ser aplicados no prazo máximo de uma hora. A
aceitação de prazos superiores dependerá de aprovação específica. A misturadora a ser usada deverá ser
tal que possa descarregar todo o material misturado, sem que haja resíduos significativos de uma
betoneira para outra. A misturadora deverá ser inspecionada e limpa, no mínimo, duas vezes por dia ou
mais amiúde, se necessário, de modo a se evitar acumulação de resíduos e minimizar as paralisações
não planejadas.
 Via úmida
Os procedimentos de proporcionamento e mistura deverão seguir as recomendações das normas NBR
6118, NBR 5750 e NBR 7212.
A utilização de misturadoras de produção contínua poderá ser aceita, desde que sejam obedecidos os
requisitos do item 12.4 da NBR 6118.
O abatimento e a uniformidade do concreto não devem variar entre betonadas, para que seja mantida
uma produção adequada, especialmente no caso de projeções em paredes verticais e no sentido vertical
ascendente.
 Máquina de projeção
Consideram-se como partes integrantes da máquina de projeção, as mangueiras separadas, que levam o
material seco ou úmido, água ou ar até o bico; uma máquina adequada que, sob pressão, introduza os
materiais no mangote e um bico de projeção que permita a ejeção dos materiais.
Qualquer equipamento que transporte o material, sob pressão, até o bico poderá ser utilizado, desde
que consiga manter uma produção adequada às características da obra.
A máquina de projeção deverá permitir ejeção de material, pelo bico, sob velocidades que garantam um
mínimo de reflexão e um máximo de aderência do concreto à superfície, bem como máxima
compacidade.
O bico de projeção deverá ser dimensionado de modo a permitir a ejeção de um fluxo aproximadamente
cônico de materiais.
A máquina de projeção deverá ser rigorosamente limpa ao fim de cada concretagem, em locais
apropriados. No caso de obras urbanas, deverão ser tomadas providências para que o material de
lavagem não venha a causar obstruções nas vias públicas.
 Via seca
A máquina de projeção deverá ter dimensões e capacidades adequadas para a aplicação. Poderá ser
exigido que o equipamento idêntico já tenha sido usado para finalidades similares.
O equipamento deverá ser capaz de transportar a mistura de agregados, cimento eventualmente
aditivos através do mangote, até o bico de projeção, contínua e uniformemente, de modo a possibilitar
projeções, sem interrupções.
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A máquina de projeção deverá permitir o controle da pressão de ar que movimenta a mistura seca, bem
como da pressão da água ao penetrar no bico de projeção.
 Via úmida
O equipamento deverá ser capaz de transportar a argamassa ou concreto através do mangote até o bico
de projeção, contínua e uniformemente, de maneira a possibilitar projeções, sem interrupções.
O bico de projeções deverá ser dimensionado de modo a permitir injeção adicional de ar comprimido.
2.1.9.4 EXECUÇÃO
• Preparação da superfície
A superfície destinada à aplicação da argamassa ou concreto projetado deverá ser limpa, previamente.
Para isso deverá sofrer tratamento consistindo de ação mecânica sobre esta que, dependendo da
situação, poderá ser por meio de jateamento de água e ar sob elevada pressão, jateamento de areia,
jateamento de água e ar com moderada pressão, jateamento com ar comprimido, aplicação ou simples
raspagem com escovas de aço. Recomenda-se, caso a superfície seja de concreto ou aço, o uso,
preferencialmente, de jato de areia.

• Solo
Em casos de aplicação em solo este deverá estar bem-compactado e próximo dos alinhamentos
definitivos antes do início da projeção.
Deverão ser retiradas as matérias orgânicas existentes, os gravetos, material solto ou resíduos que
possam prejudicar a aderência concreto-solo.
A superfície deverá ser umedecida antes da aplicação; porém não poderá apresentar infiltrações de
água. Nesses casos, poderão ser usados drenos perfurados ou canalizações superficiais para captação da
água.
 Concreto e alvenaria
Quando a argamassa ou o concreto projetado for aplicado em superfícies de concreto, todo o material
deteriorado ou que possa prejudicar a aderência do material projetado deverá ser previamente
removido. Qualquer área a ser reparada deve ser escarificada de maneira que sejam removidas partes
que possam originar alterações abruptas na espessura, a menos que seja utilizada armação adequada
para isso. No perímetro de cavidades deverão transformar-se as arestas em taludes de 45° de inclinação.
Nesses casos, deverá ser removido todo o material solto, bem como ser utilizado jateamento de areia
para remover resíduos de tinta, óleo, graxa e outros produtos contaminantes de modo a proporcionar a
formação de superfície rugosa que melhore a aderência da argamassa ou de concreto projetado. As
superfícies de argamassa ou de concreto projetado em juntas de construção deverão ser limpas
mediante jateamento de areia ou de ar e água a elevada pressão. Será permitido o uso de escovas de
aço para efetuar a limpeza desde que o material não tenha atingido o tempo de fim de pega. A
superfície deverá ser umedecida, tipo saturada superfície seca, imediatamente antes da projeção.

• Rocha
Superfícies de rocha deverão estar isentas de materiais soltos, lama e outros materiais que possam
prejudicar a aderência concreto-rocha.
• Armação
Deverão ser obedecidas as prescrições referentes a classe, categorias, limpeza, dobramento, emendas,
montagem, proteção e tolerância dos capítulos 10 e 11 da NBR 6118.
Recomenda-se que não sejam utilizadas armaduras de diâmetro superior a 20 mm.
Deverão ser tomadas precauções especiais na colocação da armadura, seja na forma de barras ou de
telas, para evitar a criação de áreas congestionadas. O projeto e a colocação da armadura deverão levar
esse fator em conta para que seja evitada a formação de bolsões de material segregado das barras.
O cobrimento de armadura deverá ser o maior entre os valores prescritos pela NBR 6118 e os seguintes:
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para revestimentos, lajes e paredes: 20 mm no caso de argamassa projetada e 40 mm para
concreto projetado;
 para vigas e pilares: 40 mm - deverá ser evitada a amarração de barras emendadas por
traspasse. Caso essas venham a ser utilizadas, deverão ser colocadas de maneira a apresentar a
menor área de obstrução à passagem do fluxo de material. Deve-se evitar que duas barras
paralelas fiquem adjacentes.
O menor espaçamento admissível entre barras de armadura deverá ser o maior dos valores: 2 diâmetros
ou 60 mm.
Só deverão ser empregadas telas que tiverem espaçamento igual ou superior a 50 mm x 50 mm. O
traspasse de telas emendadas deverá ser, no mínimo, de 1,5 malhas.
Recomenda-se que a armadura horizontal seja posicionada a uma distância mínima de 300 mm do chão,
principalmente se este for constituído de solo não compactado ou de areia.
Após a projeção deverá ser evitado qualquer movimento ou deslocamento da armadura para que não
advenham defeitos na região concretada.


• Aplicação
Os procedimentos para aplicação do concreto projetado para os processos de mistura seca, semi-úmida
e úmida deverão seguir as exigências da CE 18:03.15-001 - Procedimentos para Projeção. A mão de obra
a ser empregada, além de obedecer aos requisitos da norma citada, deverá também satisfazer às
exigências da CE 18:03.15-00 - Roteiro para Qualificação do Mangoteiro.
2.1.9.5 SEGURANÇA
As operações de projeção do concreto podem ser nocivas, para os operadores particularmente, se o
trabalho estiver sendo realizado em áreas confinadas.
Os principais perigos incluem ocorrências durante a projeção propriamente dita, reflexão, entupimentos,
quebra de equipamentos, queimaduras causadas por materiais cáusticos, desplacamentos e, no caso de
via seca, presença de partículas finas em suspensão. A íntegra dos procedimentos a serem adotados
visando aumentar a segurança dos operadores consta da CE - 18:03.15.001 - Procedimentos para
Projeção. Além das Normas Brasileiras de Segurança ao Trabalho as seguintes precauções deverão ser
tomadas:
 o mangoteiro deverá manter controle permanente do jato de concreto ou de argamassa de
modo a evitar que este possa atingir outras pessoas presentes; todos os operadores e pessoas
que estiverem próximos da projetora e do bico, durante a operação de projeção, deverão utilizar
equipamentos de proteção individual que inclua capacete, luvas compridas impermeáveis, botas
impermeáveis e aventais ou capas de proteção. No caso de via seca, será obrigatório o uso de
máscaras ou de filtros contra partículas finas em suspensão; na via úmida será obrigatório o uso
de óculos de proteção. Todo o equipamento de proteção deverá ser lavado freqüentemente e
trocado sempre que estiver desgastado; deverá ser providenciada a colocação do produto
protetor (creme, loção) em áreas do corpo sujeitas a contato com materiais cáusticos; caso haja
utilização de fibras de aço no concreto projetado, o mangoteiro e as pessoas próximas à área de
operação deverão utilizar vestimentas apropriadas, resistentes à penetração das fibras;
 quando ocorrer entupimento no mangote, deverá ser paralisada a alimentação de material da
projetora e cortado o suprimento de ar comprimido. No processo de via úmida deverá procederse a despressurização do mangote. Só então poderá ser providenciado o desentupimento;
 caso ocorra uma ruptura do mangote, a alimentação da projetora deverá cessar e o suprimento
de ar comprimido será interrompido;
 para evitar rupturas dos acoplamentos, que poderão apresentar riscos de acidentes, as conexões
deverão ser rigorosamente inspecionadas e, quando gastas, deverão ser substituídas. Correntes
ou cabos de segurança poderão ser usados para evitar vergastadas do conduto caso ocorra uma
quebra;
 os operadores que estiverem trabalhando em contato direto com aditivos deverão utilizar
proteções apropriadas.
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• Inspeção
Todas as operações envolvendo o concreto projetado, desde a preparação dos materiais e equipamentos
até o controle de qualidade do produto final, deverão ser inspecionadas por pessoal qualificado.

• Controle de aplicação
Recomenda-se que a aplicação do concreto ou da argamassa projetado seja continuamente
acompanhada, controlando-se os materiais, os equipamentos, a preparação da superfície, as formas, as
armaduras instaladas, a aplicação propriamente dita, a cura e a proteção das superfícies. Além disso,
recomenda-se que sejam verificadas e anotadas as ocorrências de segregação, reflexão, eventuais
descontinuidades no fornecimento do material, pressões do ar e da água, uniformidade do concreto ou
da argamassa e o estado final da superfície.
2.2 ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES RELATIVAS AOS TRATAMENTOS
As especificações seguintes procuram referir-se aos aspectos particulares dos vários tipos de
tratamentos propostos, como segue:
2.2.1 COBERTURA COM CONCRETO PROJETADO E TELA
Tanto o concreto projetado como a tela devem atender as especificações normais. Antes da aplicação o
terreno e as rochas devem ser limpos com jatos de água, após o que são instalados chumbadores curtos
(0,30m e rocha, 1m a 2m em solo), com a finalidade de fixar a tela, e, portanto, a camada de concreto
projetado, garantindo a aderência.
A tela deve ser muito bem fixada para que o concreto projetado seja íntegro.
2.2.2 FIXAÇÃO DE ROCHAS COM CHUMBADORES E CABOS DE AÇO
Os chumbadores que fixam os blocos entre si e que fixam o conjunto de blocos com ou sem laços à
rocha sã são de diâmetro 25mm de aço de construção CA 50. A fixação deve apresentar espaço
suficiente para o preenchimento com graute, (30MPa), após lavagem e limpeza. Dependendo da
situação que se verificar no campo, pode ser necessário aplicar tração ao chumbador, caso em que se
fará uso de resina de pega lenta (2 cartuchos) e de pega rápida, caso em que o diâmetro do furo será de
38mm.
Os cabos de aço deverão ser bem esticados para permitir uma acomodação perfeita à superfície, sem
desestabilização, formando-se um ângulo de aproximadamente 10º entre a direção do caso e a normal à
superfície de deslizamento, a qual deve ser verificada no campo.
Os cabos serão presos ao bloco por meio de chumbadores ancorados com 0,80m de profundidade; para
que os cabos não se soltem, numa eventual movimentação, nesses locais as argolas soldadas na ponta
do chumbador são obrigatórias.
2.2.3 FIXAÇÃO DE ROCHAS COM TELA, CHUMBADORES E CABOS DE AÇO
A tela metálica a ser utilizada para fixação de rochas será do tipo de alta resistência, aplicada como
sistema de faceamento, incluindo chumbadores e cabos de aço como elementos complementares de
fixação.
A tela metálica de alta resistência é construída com malha em formato romboildal (losangular) com
abertura a ser definida de acordo com as características da rocha a ser fixada, devendo o fio de aço
utilizado em sua fabricação ter tensão de escoamento fy>1770n/mm². As malhas devem ser uniformes,
sem rasgos e com costura (nós) nas bordas. A resistência a tração da malha no sentido longitudinal deve
ser algo em tono de 150kN/m e a resistência ao puncionamento na interface placa x malha, deve ser
algo cerca de 180kN, de modo a puncionar o sistema contra o solo.
Somente serão aceitas telas com resistência homogênea em toda a sua extensão, para garantir que os
chumbadores possam ser instalados em qualquer ponto da tela, de modo que a resistência do sistema
(malha/placa/chumbador) não seja afetada.
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A tela deve ainda possuir resistência tal que possibilite a execução dos trabalhos de perfuração sobre a
tela metálica já instalada no talude, caso o projeto especifique este procedimento executivo.
As emendas entre painéis da malha devem ter resistência igual à resistência nominal da malha.
A malha deve possuir proteção contra corrosão composta por liga de zinco (95%) e alumínio (5%) com
consumo de no mínimo 150g/m².
• Placas de Ancoragem
São placas de aço forjado, em forma de losango, com dimensões apropriadas a fixação da tela no talude
rochoso. No centro, possui orifício circular de diâmetro 40/50 mm para chumbador e nas extremidades
uma saliência (dobra) para limitar o deslocamento da tela.
• Cabos de contorno
Os cabos de aço devem preferencialmente ser fabricados com a construção 6x19+AF, em função da
maleabilidade do cabo. O aço utilizado na fabricação deve ter tensão de escoamento dentro da faixa
Fy=1.770 N/mm² - 2.160N/mm².
O diâmetro mínimo do cabo é 10 mm, tendo carga de ruptura cerca de 63 kN. Os cabos de aço serão
instalados somente no perímetro externo do tratamento.
Os cabos deverão ser protegidos contra corrosão por meio do método de galvanização à quente,
conforme normativa NBR ISO 2408.
• Ancoragens de cabo de aço espiral
As ancoragens de cabo de aço espiral, utilizadas para a fixação dos cabos de contorno, devem ter
diâmetro aproximado de D=10.5mm com carga de trabalho cerca de 100kN. Os comprimentos das
ancoragens devem atender a indicação do projeto.
Devem ser empregados espaçadores que garantam cobrimento mínimo de 20mm às ancoragens. Os
espaçadores devem ser montados com espaçamento máximo de 2m entre si, tendo obrigatoriamente
um a 0,3m do fundo do furo e um a 0,3m da boca do furo
As ancoragens deverão receber proteção contra corrosão por meio de galvanização a fogo.
• Clipes de Cabos de aço
A especificação e a quantidade dos clipes a serem utilizados deverão ser:
- FF-C-450 Tipo 1 Classe 1: mínimo de 3 clipes para cabo de contorno com D=10mm – 3/8”, o
torque requerido é de 75Nm sem ser lubrificado e 30Nm lubrificado;
- DIN 1142: mínimo de 4 clipes para cabo de contorno com D=10mm – NG10, torque requerido é
de 9Nm;
Execução
Inicialmente devem ser executados limpeza e acertos (se necessário nivelamento) do talude. Em
seguida, realiza-se o estaqueamento que deve marcar os limites do tratamento, pontos de inflexão,
delineamento dos painéis de malha, chumbadores, ancoragens dos cabos de contorno, conforme as
indicações do projeto executivo. A verificação e liberação da poligonal de tratamento deve ser aprovada
pelo ATO/Fiscalização. A malha deve ser assentada após colocação e estabilização dos chumbadores. É
feita, então, a conexão dos painéis de malhas entre si, com clipes de conexão do sistema, e os cabos de
contorno são instalados. Por fim, executa-se a instalação das placas de ancoragem e o tensionamento
ativo com chave torque até as forças especificadas no manual do fabricante. Recomenda-se cortar os
painéis de malha previamente, no canteiro de obras. A instalação deve ser realizada do topo para base,
por isso deve-se garantir a fixação da malha no topo do talude antes de ser desenrolada.

Grampos são peças especialmente montadas, tendo como componente principal um elemento
resistente à tração (tendão), que é introduzido no terreno em perfuração própria, na qual é injetada
calda de cimento em todo o seu comprimento. São elementos de estabilização passivos.
A monobarra de aço para grampo deve possuir superfície corrugada e rosca contínua, compatível com o
sistema de luvas e porcas com garantia das cargas de projeto. Para este projeto, é prevista a utilização
de monobarras com diâmetro externo de 25 mm e carga de trabalho permanente ≥ 126 kN. O aço deve
de fabricação das barras deve ter tensão de escoamento fy > 500 MPa.
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O comprimento dos grampos deve ser verificado para cada área do projeto, conforme os detalhes
contidos no projeto executivo. Porcas hexagonais compatíveis com a barra deverão ser empregadas.
Espaçadores instalados a cada 2,0 metros para garantir a centralização dos grampos, com espaçadores
de PVC para garantia do cobrimento mínimo de 20mm. Luvas de emenda para barras de diâmetro de 25
mm e 32 mm. Como proteção contra corrosão foi adotada pintura epóxi, não sendo aceita a pintura das
barras em campo, sendo necessário que as barras sejam fornecidas de fábrica já tratadas.
 Execução
A montagem do grampo deve ser executada como indicada na NBR 5629/2018, da seguinte maneira:
a) Utilização de bancada especial, coberta e devidamente protegida, com comprimento que atenda
a dimensão total dos grampos do projeto;
b) As emendas (luvas, soldas etc.) sejam toleradas desde que garanta que as resistências destas
atenda as exigências do projeto;
c) Sejam providos de dispositivos que garantam o cobrimento mínimo especificado;
d) Sejam providos de toda a proteção anticorrosiva prevista para o grampo;
Sequência de montagem do grampo:
a) Montagem da monobarra do tamanho requerido em projeto. Caso seja necessário emendar
barras, a luva deverá garantir a mesma carga de trabalho do grampo. A luva deverá receber o
mesmo tratamento anticorrosivo da barra;
b) Instalação dos centralizadores do grampo espaçados, no máximo, a cada 2,0 m;
c) O tubo de injeção deverá acompanhar todo o comprimento da monobarra e o diâmetro mínimo
deverá ser ¾ de polegada.
Antes da instalação da monobarra no furo, deve se verificar todas as dimensões estão de acordo com o
projeto, como por exemplo, comprimentos, diâmetros de barra e perfuração, inclinação, peças
componentes do sistema, e demais informações descritas no projeto executivo.
A montagem da placa de ancoragem e porca consistem na cabeça de ancoragem. Esta cabeça de
ancoragem deve ser montada após a reinjeção final do grampo.
Após a cura da injeção, prevista em 7 dias (deve ser confirmada por ensaio de compressão simples no
controle tecnológico da calda), deve ser realizada o torqueamento do grampo, para aplicação da carga
de protensão do faceamento.
A carga de trabalho do Grampo de 25 mm é 12,6 ton e da barra de 32 é 20,6 ton, definida pela equação.
(Ttrab. = Tmax/FS);
O torque mínimo a ser aplicado deve ser consultado no manual do fabricante para a instalação da tela.
1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica, não se aceitando qualquer justificativa
para serviços mal executados, ou alegação de inexistência de material e mão de obra especializada.
A Contratada é responsável pelo cumprimento integral dos prazos de execução da obra.
A contratada deverá verificar todos os dados indicados, comparando-os com as condições reais
encontradas no terreno. Caso constate alguma discrepância deverá comunicá-la a fiscalização para as
providências necessárias e solução imediata.
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É de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a função
a ser exercida, para a execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as
prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como única empregadora.
A contratada é responsável pelo transporte e alimentação dos seus empregados.
A contratada deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho
conforme IT 065/SEG, que segue anexa a este Termo de Referência.
Os funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança
conforme exigência das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente,
sendo os acessórios e equipamentos de segurança compatíveis para cada tipo de trabalho.
A Contratada é responsável, perante o SAAE, por todos os atos de seus subordinados durante a execução
da obra. Devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas (da comunicação escrita do SAAE),
qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Autarquia,
correndo por conta única e exclusiva da contratada quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários,
bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer.
Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional
idêntica.
A empresa a ser contratada deverá dispor de equipe de técnicos de comprovada experiência em obras
de natureza compatível com as descritas no objeto bem como engenheiro preposto da empresa durante
todo o período da obra. O engenheiro preposto deverá manter atualizado o diário de obra, devendo
recolher ART vinculada para a execução das obras no local dos serviços.
A contratada deverá, também, manter o registro de frequência de todos os funcionários que estiverem
trabalhando da obra.
2. PRAZO DE ENTREGA/INSTALAÇÃO/REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OU OBRA
A contratada deverá iniciar os serviços imediatamente, a partir da data de assinatura do contrato.
Todos os serviços contemplados neste Termo de Referência deverão ser executados e concluídos dentro
do prazo de 120 (cento e vinte) dias, atendendo e cumprindo rigorosamente todas as etapas da obra.
A vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias.
3. GARANTIA/CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. A garantia dos serviços deverá
obedecer aos prazos estipulados na legislação vigente.
A Contratada dará início aos serviços de correção no prazo de 05 (cinco) dia uteis após o recebimento da
comunicação a respeito. Se durante a garantia legal da obra houver algum problema a contratada terá
um prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazer o reparo, contado a partir da data da notificação do SAAE, o
que não acarretará ônus para a autarquia.
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Caso a contratada não execute o citado nos itens acima, o SAAE, através do setor competente executará
o reparo e emitirá a respectiva cobrança, tomando-se por base o preço de custo correspondente.
4. SUBEMPREITADA
Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, para determinados
serviços, fazê-lo parcialmente, respeitando o limite de 30% conforme recomendação do TCESP,
mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a autarquia. Os serviços
subempreitados deverão ter a anuência expressa deste SAAE, e deverá comprovar a sua idoneidade
perante o órgão, bem como a regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação exigida neste
edital.
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO/MODALIDADE
O critério de julgamento deverá ser o menor preço global do serviço.
6. LOCAL DA ENTREGA/INSTALAÇÃO/ REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OU OBRA
A obra será realizada na Serra de São Francisco, município de Votorantim SP.
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1 Qualificação Genérica
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) atualizada, em nome da empresa.
Certidão de Registro na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) - atualizada do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s), com no mínimo
01 profissional em Engenharia Civil.
9.2 Qualificação Operacional
Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado em nome da empresa,
com acervo pelo CREA, comprovando a execução dos serviços, equivalentes, similares e compatíveis com
o objeto desta licitação, devendo nele(s) constar quantidades, prazos e características dos serviços
(Súmula 24 do TCESP e art. 30 da Lei), considerando as parcelas do objeto da maior relevância, como
segue:
"Execução de proteção e contenção de encostas com trabalhos em rocha e concreto projetado, em
área de no mínimo 150m²”.
9.3 Qualificação Profissional
Atestado(s) de capacidade técnica profissional, com apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico),
conforme Súmula 23 do TCESP e vínculo profissional. Será considerada como parcela de maior
relevância:
"Execução de proteção e contenção de encostas com trabalhos em rocha e concreto projetado”.
A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
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O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, no original ou cópia reprográfica
autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificação.
8. UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR
A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços o SAAE designará um servidor para
exercer a função de fiscal, o qual deverá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do
contrato, conforme o presente Termo de Referência.
Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, para
a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.
A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada de integral
responsabilidade pela execução dos serviços contratados.
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês a Contratada deverá apresentar à Fiscalização do SAAE a medição
dos serviços executados durante o mês anterior, para conferência e aprovação. Por sua vez o SAAE terá o
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da medição, para analisá-la e aprovála. As faturas serão apresentadas pela contratada acompanhadas do respectivo Boletim de Medição
aprovado pela fiscalização. A Contratada emitirá Nota Fiscal com valores devidamente discriminados,
onde deverá ser atestada a execução dos serviços pelo Setor competente do SAAE Sorocaba.
Deverão ser respeitadas as etapas da planilha orçamentária para medição dos serviços.
O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolução nº 08/2015 – SAAE.
10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL
As empresas interessadas em participar do certame poderão efetuar visita técnica no local da obra,
podendo ser acompanhada por um técnico desta autarquia.
A interessada deverá informar por e-mail a data e o horário (seg. a sex., das 8:00h até às 12:00h) com
antecedência de 01 (um) dia para a realização da visita, como também os dados da empresa e do
representante credenciado, devendo comparecer no dia agendado no Setor de Licitação e Contratos do
SAAE Sorocaba, à Avenida Pereira da Silva n° 1.285, no Jardim Santa Rosália, de onde será acompanhado
por um representante do SAAE.
Não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores consequentes de desconhecimento das
condições do local da obra.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES
Considerando que os trabalhos serão executados dentro de uma área particular, sem
interferências com terceiros ou população em geral, esta diretoria entende que não há
necessidade de contratação de seguro de responsabilidade civil.
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Sorocaba, 26 de novembro de 2019.

Natália Prado R. Vieira
Engenheira de Saneamento I

Diretor Operacional de Água - DOA

Eng. Marcelo Moreto
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Tratamento diferenciado ME/EPP.
No que diz respeito ao tratamento diferenciado, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº147/14 e Decreto Federal nº 8538/15 não há o que se argumentar com
relação ao critério de divisão de cotas, uma vez que o artigo 48, inciso III estabelece essa obrigatoriedade para
bens de natureza divisível.
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INFORMAÇÕES A SEREM VERIFICADAS

ENGENHARIA:
SIM/ NÃO

ASSESSORIAS OU CONSULTORIAS TÉCNICAS:
NÃO

AUDITORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE
NÃO
ITEM

Tipo de obra ou serviço de engenharia e seus complementos
OBSERVAÇÕES
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CONSERTO, INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO EM:
1.

Elevadores e escadas rolantes

2.

Instalações elétricas, de iluminação,
hidrossanitárias, de aguas pluviais, de
sonorização ambiente de comunicação e dados.

3.

Paisagismo

4.

Sinalização horizontal e vertical de vias publica
ou rodovias

5.

Sistemas de alarmes em edificações

6.

Sistemas de climatização e ar condicionado

7.

Sistemas de combate a incêndio

8.

Sistemas de controle de acesso ou circuito
fechado
de televisão

9.

Sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas

NÃO

10. Sistemas de supervisão e automação predial
11. Sistemas de telefonia e comunicação de dados
12. Sistemas de ventilação e exaustão
CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO OU MANUTENÇÃO
DE:
1.

Adutoras, estações de tratamento e redes de
distribuição de água.

2.

Barragens

3.

Edificações

4.

Obras de saneamento, drenagem e irrigação.

5.

Pontes e viadutos

6.

Rodovias

7.

Sistemas de tratamento de resíduos sólidos,
incluindo aterros sanitários e usinas de
compostagem trilhos e veículos sobre trilhos.

8.

Tuneis

SIM

04
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9.

Vias públicas

CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE:
1.

Adutoras, estações de tratamento e redes de
distribuição de agua.

2.

Barragens

3.

Edificações

4.

Obras de saneamento, drenagem e irrigação.

5.

Pontes e viadutos

6.

Rodovias

7.

Sistemas de tratamento de resíduos sólidos,
incluindo aterros sanitários e usinas de
compostagem trilhos e veículos sobre trilhos.

8.

Tuneis

9.

Vias públicas

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO OU

NÃO

SIM

PROJ. BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO
ENSAIOS TECNOLÓGICOS

NÃO

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

NÃO

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO

NÃO

ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E

NÃO

ECONÔMICA
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS,

SIM

TOPOGRÁFICOS

BATIMÉTRICOS E GEODÉSICOS.
OUTROS ******
PERICIAS E AVALIAÇÕES

NÃO

NÃO
SONDAGENS OU OUTROS PROCEDIMENTOS DE
INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA.
LONGITUDE e LATITUDE do local da obra. (segue o Lat. – 23.602827°
Lon. – 47.413415 °
link para auxiliar na pesquisa
http://www.mapcoordinates.net/pt)
Local da obra ou prestação de serviço.

SIM

Serra de São Francisco,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/12/2019 às 11:30 , sob o número WCOA19701428889
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5777950.

fls. 8868

.

município de Votorantim
SP.
Há a necessidade de relatório de impacto ambiental? NÃO
Quando se trata de obra modificadora de Meio
Ambiente - Lei 8.666/93 e Resolução CONAMA 001,
de 23.01.86, artigo 2º.
O Projeto contempla o acesso a pessoas com
necessidades especiais? De acordo com os artigos
11 a 14 da Lei Estadual nº 11.263/02.

NÃO

Há a necessidade de apresentar alvará de construção NÃO
da obra?
Num conjunto de obras, para um mesmo fim, houve
padronização por tipo ou classe de acordo com o
Projeto? - Lei 8.666/93, Art. 11

NÃO

Há anotações da responsabilidade técnica? ART, do
CREA, do responsável técnico pela obra?

SIM

Trata-se de obra rodoviária ou de saneamento?

NÃO

Houve levantamento das condições físicas das áreas SIM
selecionadas?
Há definição dessas áreas se foram adotados critérios NÃO
técnicos contidos no art. 6º, IX da Lei 8666/93?
Existe licença ambiental expedida?

NÃO

Identifique as licenças expedidas:
- Autorização Ambiental
- Licença de Instalação
- Licença de Operação
- Licença Prévia
Número da licença:
Data da Licença:
Há exigência de visita técnica?

SIM

Sobre exigência de visita técnica:

NÃO

Há exigência de currículo dos profissionais indicados NÃO
para a visita técnica?

OPCIONAL
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Há exigência de visto do CREA/SP para empresas
sediadas em outros estados?

É permitida a subcontratação?
SIM

Há Previsão de subcontratação?
NÃO

Aplicação de tratamento diferenciado 123/2016
NÃO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Compl. do Endereço da Vara << Informação
indisponível >> - Jardim Nomura
CEP: 06717-235 - Cotia - SP
Telefone: (11) 4703-2725 - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br

=CONCLUSÃO=
Em 04 de dezembro de 2019, faço estes autos conclusos ao MMº Juiz de Direito Doutor
Seung Chul Kim. Eu,

Paulo de Oliveira Marques, Assistente Judiciário, digitei e

subscrevi.
DECISÃO
Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
Vistos.
Estendo os efeitos da decisão de fl. 8682 para deferir os pedidos contidos no
petitório de fl. 8686/8690, deferindo a dispensa das certidões com relação a participação da
recuperanda na TOMADA DE PREÇOS GSA N° 01/2019, PROCESSO SAA N° 00834/2019,
promovida pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 015/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0580002/2019,
promovida pelo Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina e
CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, Estado de São Paulo, expedindo-se o
necessário.
Int.
Cotia, 04 de dezembro de 2019.

Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152 - p. 1
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CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
Cristiane Pereira dos Santos, Chefe de Seção Judiciário do Cartório da 1º Vara Cível do Foro de
Cotia, na forma da lei,
CERTIFICA que, pesquisando em Cartório, a seu cargo, verificou constar:
PROCESSO DIGITAL Nº: 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência

-

CLASSE

-

ASSUNTO:

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/09/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 57.455.920,27
REQUERENTE(S):
CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
09.077.203/0001-50, Rua Martiniano Lemos Leite, 680, Vila Jovina, CEP 06405-150, Cotia - SP
GEOSONDA S/A, CNPJ 60.681.749/0001-73, Iris Memberg, 524, 11o. Andar, Vila Jovina, CEP
06705-150, Cotia - SP
OBJETO DA AÇÃO:
Trata-se de Recuperação Judicial proposta pela empresa GEOSONDA S.A para requerer o
devido processamento nos termos do artigo 52 da lei Federal n. 11.101/2005.
SITUAÇÃO PROCESSUAL:
Decisão - 31/10/2016 – fls. 766/768 - Vistos.1 - Analisando o que foi constatado na perícia
prévia, não se verifica o alegado grupo econômico entre a Salider Empreendimentos Engenharia e
Comércio Ltda e os demais requerentes.Com efeito, verificou o perito que a Salider, embora
possua diversos objetos sociais, é, na verdade um haras (nome fantasia Haras Santa Luzia de
Água Branca), onde são criados, comprados e vendidos cavalos de raça.Portanto, não faz parte de
cadeia produtiva dos demais requerentes e nem possui atividade afim.Possui, também,
funcionários próprios e sua atividade se concentra no Município de Capela do Alto.Em suma, são
pessoas jurídicas diversas, com personalidade, funcionários e estabelecimentos próprios e
situados em comarcas diversas.Não há que se falar, portanto, em grupo econômico na acepção
pretendida pelas requerentes e muito menos em litisconsórcio ativo necessário.O litisconsórcio
ativo em recuperação judicial é sempre facultativo, pois a recuperação judicial de um não enseja
necessariamente a recuperação judicial de outra pessoa jurídica, tal como a viabilidade de
recuperação de um não se dá da mesma forma que o outro, ainda que seja composta pelos
mesmos sócios, na medida em que a recuperação judicial é requerida pela sociedade empresária,
não tendo como parâmetro a pessoa dos sócios.Excepcionalmente, pode-se admitir o
litisconsórcio ativo na recuperação judicial, desde que não haja impedimento para o regular
processamento.E, no caso dos autos, é inviável o processamento na forma requerida.Em primeiro
lugar, há diversidade de funcionários que somente dificultarão o regular processamento em
conjunto pretendido, notadamente quanto a credores trabalhistas dos requerentes situados em
outras comarcas.Em segundo lugar, há um óbice intransponível.O artigo 3º da Lei 11.101/05
estabelece como o juízo competente para o processamento da recuperação judicial "o juízo do
local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do
Brasil."E evidentemente, ante a diversidade dos requerentes que se situam em comarcas diversas,
inviável a fixação do estabelecimento principal como se fossem um só, quando na verdade não
são, como acima já mencionado.Autorizar o processamento de tal forma viola a regra da
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competência absoluta, ainda mais se considerar que a grande parte dos credores trabalhistas são
oriundos dos requerentes situados fora da comarca como pode se verificar da emenda à
inicial.Outrossim, não constatou o perito nenhum débito da Salider que justifique a necessidade
de recuperação judicial.O fato de serem avalistas um dos outro, em razão de terem mesmos
sócios, por si só não justifica a recuperação judicial também da Salider.E é dever do juízo zelar
pelo correto processamento e também pelos interesses dos credores (e não só dos devedores) para
que não sejam prejudicados com manobras que dificultem a fiscalização pelos credores e o
adimplemento dos débitos, caso processada e concedida a recuperação judicial.Assim, indefiro o
pedido de recuperação judicial da Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda em
litisconsórcio nesse juízo.2 - Quanto a Geosonda S/A e CVS Administração de Bens e
Participações Ltda, preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, defiro o
processamento da recuperação judicial.Nomeio como administrador judicial o Sr. Maurício
Galvão de Andrade, o qual deverá ser intimado para manifestar se aceita o encargo, indicação de
eventual auxiliar e as providências a serem adotadas e parâmetro e formas de remuneração e sua
estimativa, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05. Deverá também indicar o canal de
comunicação direto com os credores para fins de habilitações de crédito com o objetivo de
publicação junto com o edital para o conhecimento dos interessados.Ainda com base nos artigos
52 e 53 da Lei 11.101/05, determino a observação e cumprimento das seguintes providências:a)
dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto
para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69;b) a suspensão de todas as ações ou execuções contra
o devedor, na forma do art. 6º, pelo prazo improrrogável de 180 dias, permanecendo os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do
artigo 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 49;c) a devedora
deverá apresentar contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob
pena de destituição de seus administradores, bem como o plano de recuperação em 60 dias;d) a
intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de
todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.Sem prejuízo, expeça-se
edital nos termos do artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.202/2005, que deve necessariamente conter: o
resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; a
relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada
crédito; a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o,
desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei e comunique-se a JUCESP para a
anotação de que trata o artigo 69.3 - Fls. 737/741: Quanto à aplicação ou não do art. 219 do
Código de Processo Civil, o art. 189 da Lei 11.101/05 prevê a aplicação do Código de Processo
Civil, no que couber, aos procedimentos. E não há nenhum óbice para que os prazos previstos na
Lei 11.101/05 passem a ser contados em dias úteis, conforme a alteração realizada pelo novo
Código de Processo Civil.Trata-se de prazo processual que deve observar a forma de contagem
prevista no código processual. Assim, serão observados os seguintes prazos: 15 dias úteis para
habilitações de crédito; 45 dias úteis para o administrador judicial apresentar sua relação de
credores; 60 dias úteis para apresentação do plano; 30 dias úteis para objeção ao plano; e 150 dias
úteis para a realização da AGC.O prazo da suspensão das ações e execuções será de 180 dias
úteis, por se tratar de prazo correlato ao procedimento da recuperação para a aprovação ou não do
plano de recuperação judicial.4 - Por fim, quanto aos pedidos "f" a "h", não cabe a determinação
genérica a todos credores e bancos, pois a lei impões a suspensão apenas das ações e execuções.
Indefiro, pois, tais pedidos, devendo os requerentes, diante de conduta de fornecedores,
prestadores de serviço ou bancos que inviabilizem a sua atividade econômica, requerer o quê de
direito em ação própria.
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Fls. 2491-2529 - Apresentação do plano de Recuperação Judicial.
Fls. 2727 - 04/04/2017 - " Vistos. Sobre o plano de recuperação manifeste-se o Administrador
Judicial.
Fls. 3388 - Petição da Recuperanda requerendo a convocação da Assembleia Geral de Credores
para os dias 27/11/2017 ( 1ª convocação) e 04/12/2017 ( 2ª convocação).
Fls. 5031/5032 - Por Unanimidade os credores concordaram com a prorrogação da Assembleia
Geral de Credores para o dia 30/01/2018, conforme Ata juntada.
Fls. 5235/5255 – Por Unanimidade os credores concordaram com a prorrogação da Assembleia
Geral de Credores para o dia 27/03/2018, conforme Ata juntada.
Fls. 5319 – Foi deferido tendo como credor o Banco Safra, direito de voto de acordo com a
natureza e valor determinados na impugnação ao credito.
Fls. 5355 – Em continuação da 2ª convocação (realizada em 27/03/2018, às 11:00h), após
deliberação pelos credores, restou novamente suspensa, ficando agendada a continuidade dos
trabalhos para 17/04/2018, no mesmo horário e local. A suspensão foi aprovada por 88,29% dos
presentes.
Fls. 5379/5385 – Petição da recuperanda requerendo o recolhimento do mandado de Busca e
Apreensão dos autos da carta precatória de nº 1000811-45.2018.8.26.0152.
Fls. 5405 – Decisão dizendo que já se resolveu a questão da busca e apreensão.
Fls. 5424/5425 – Assembléia do dia 17/04/2018, votaram no plano de recuperação judicial e da
apuração dos votos se obteve o seguinte resultado: 1- Classe I – Trabalhistas (Presentes 152
credores – Total R$1.070.234,16 – 100% de APROVAÇÃO por crédito; 100% por credor); 2Classe II – Garantia Real (Presentes 01 Credor – Total R$3.261.242,99 - 100% de REJEIÇÃO
por crédito; 100% por credor); 3- Classe III – Quirografários (Presentes 22 credores - Total
R$21.611.097,97 – 75,39% de APROVAÇÃO por crédito; 63,64% por credor); 4- Classe IV ME e EPP (Presentes 09 credores – Total R$1.850.464,67, 100% de APROVAÇÃO por
crédito; 100% por credor); Total de Credores: Aprovação: Credores por valor do crédito:
69,13%, Credores "por cabeça": 95,11%. O Administrador Judicial opina e recomenda pela
concessão da Recuperação Judicial e pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Fls. 5447/5463 – Petição da Recuperanda requerendo a homologação do Plano aprovado na AGC,
concedendo, assim, a recuperação judicial do Grupo Geosonda.
Fls. 5587/5590 – Sentença concedendo a recuperação judicial à empresa GEOSONDA S/A e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, destacando-se o seu cumprimento
nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, e do plano aprovado pela Assembléia Geral de
Credores. Homologo, ainda, a deliberação assemblear dos credores de 17/04/18, com as
conseqüentes alterações do plano devidamente aprovadas pelos credores, com a ressalva de
anulação das cláusulas de extinção das garantias e de que não poderá haver venda de ativos sem
aprovação expressa do credor titular da garantia, nos termos da fundamentação acima.
Fls. 5608/5612 – Petição da Recuperanda requerendo a imediata baixa na CDNT referente ao
débito aqui discutido.
Fls. 5624/5625 – Despacho deferindo o pedido para que haja exclusão do débito trabalhista ora
discutido junto ao cadastro CDNT, oficiando-se a 6ª Vara do Trabalho de Niteróis para que assim
o proceda.
Fls. 5645 – Petição do Administrador Judicial informando que no incidente processual de nº
0009976-07.2016.8.26.0152, foi disponibilizada aos credores e demais interessados o
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS referente ao mês de Abril
de 2018.
Despacho de Fls. 5676, 25/06/2018 - "Defiro a reabertura do prazo por 30 dias, conforme
requerido pelo administrador judicial. Int." (Adesão a condição de "credor fomentador" e, opina
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para que o início do prazo seja computador a partir de sua publicação).
Cópia do Agravo interposto por Banco do Brasil às fls. 5680/5729, do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul SA, ás fls. 5743/5765.
Despacho de fls. 5805 datado de 05/07/2018 – Ante a manifestação judicial, defiro a substituição
processual. Anote-se. Int. (Dos Bancos Santander e Santander Leasing para constar como credora
Chimera Capital Partners Consultoria Empresarial LTDA).
Pedido de Homologação às fls. 5806 (João Batista Evangelista Mendes), referente ao acordo
homologado pela Justiça do Trabalho de Cotia.
Despacho de fls. 5809 de 10/07/2018: "Vistos. Fls. 5806/5808: Deve o requerente proceder
habilitação de crédito, se for crédito sujeito á recuperação judicial, em inidente próprio, com
peças do processo como termo de acordo, cálculo do débito com valores que compõem o valor do
acordo, trânsito em julgado e outros, e não por meio de simples petição nesses autos. Int."
Despacho de fls. 5939 de 23/08/2018 - "Vistos. Fls. 5.890/5.897: Indefiro o pedido. Qualquer
pedido de levantamento da constrição deve ser feito ao juízo em que realizado, não cabendo ao
juízo da recuperação decidir acerca das questões de outros processos. O simples fato de estar em
recuperação judicial, não torna a recuperanda imune de ações judiciais e diversamente da
falência, não há que se falar em juízo universal. Ademais, a decisão que homologou o plano de
recuperação judicial está em grau recursal, sem notícia da confirmação ou não da decisão. Int"
Fls. 6012/6056: Petição da recuperanda apresentando um novo plano de recuperação.
Fls. 6063/6065: Objeção do plano de recuperação (Laércio Aparecido da Silva)
Fls. 6087/6090: Objeção do plano de recuperação (Banco do Brasil)
Fls. 6091/6093: Petição do administrador juntando novo edital, mediante o novo plano de
recuperação.
Fls. 6108/6110: Objeção do plano de recuperação (José Adriano dos Santos)
Fls. 6111/6120: Objeção do plano de recuperação (Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA)
Despacho fls. 6121 de 30/10/2018: "Vistos. Considerando que em razão do provimento parcial,
foi determinada a apresentação de novo plano de recuperação, que foi apresentado às fls.
6.014/6.056, deve ser publicado o edital do art. 53, PU, da Lei 11.101/05. Deve também a
recuperanda providenciar a assinatura dos representantes legais no plano, já que à fl. 6.056 está
em branco. Após, com a regularização e a publicação do edital, cuja minuta foi apresentada pelo
administrador judicial à fl. 6093, inciará o prazo para a apresentação da objeção, deixando-se de
conhecer as objeções até agora apresentadas, que deverão ser apresentadas após a publicação do
edital ou por meio de petição ratificando-a. Fls. 6.079/6.081 e 6097/6101: Não estando mais no
período de suspensão e não se tratando de crédito objeto de recuperação judicial, indefiro o
pedido de impedir a busca e apreensão do maquinário. Ademais, não se verifica a alegada
essencialidade dos maquinários. Int."
Fls. 6128/6130: Novo Edital feito e publicado.
Fls. 6131/6134: Objeção do novo plano de recuperação (Banco Bradesco SA)
Fls. 6270: Retificação da objeção de fls. 6108/6110
Despacho fls. 6273 de 13/11/2018: "Vistos. Como já deferido à fl. 4654, considerando que 80%
dos contratos é celebrado com o Poder Público e com o objetivo de viabilizar a continuidade da
empresa, defiro o pedido de dispensa de apresentação das certidões negativas de recuperação
judicial nas licitações que a recuperanda participar. Não cabe, todavia, a dispensa genérica de
qualquer certidão impeditiva, devendo a recuperanda cumprir os demais requisitos prescritos na
licitação. Int."
Fls. 6275/6277: Embargos de Declaração, referente às fls. 6191/6195.
Despacho fls. 6278 de 14/11/2018: "Vistos. Rejeito os embargos de declaração, pois não há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão, devendo manifestar a sua pretensão infringente
pelo recurso adequado. Os débitos tributários não ficam sujeitos à recuperação judicial e o
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processamento da recuperação judicial não isenta a recuperanda do dever de adimplir com as suas
obrigações fiscais. Portanto, não cabe a esse juízo da recuperação obrigar o ente contratante a
isentar a recuperanda de apresentar as certidões negativa de débitos tributários. Int."
Fls. 6279: Retificação da objeção de fls. 6111/6120.
Fls. 6287/6290: Objeção do plano de recuperação (Banco do Bradesco)
Fls. 6297: Petição do administrador informando a disponibilização aos credores e demais
interessados sobre o relatório mensal de atividades das recuperandas, referente ao mês de
Agosto/2018.
FLS. 6309/6311: Objeção ao plano de recuperação judicial (Pantálica Consultoria Estratégica
LTDA)
Fls. 6319/6324: Objeção ao plano de recuperação judicial (Chimera Capital Partners Consultoria
Empresarial LTDA)
Fls. 6326/6334: Manifestação da Recuperanda sobre as objeções dos planos de Recuperação
Judicial do Bradesco
Fls. 6335/6347: Objeção ao plano de recuperação judicial (Banco Safra SA)
Decisão fls. 6456: "Vistos. Fls. 6382/6385 e 6363/6368: Cumpra-se a tutela antecipada em grau
recursal quanto à dispensa de certidões, inclusive quanto ao contrato com DERSA que se insere
na mesma situação. Int."
Fls. 6457: Petição da administradora informando a disponibilidade do relatório mensal de
atividades das recuperandas referente aos meses de setembro e outubro de 2018.
Fls. 6463: Petição da administradora sugerindo e recomendando para que se intime as
recuperandas para indicarem as datas, horário e local para a realização da Assembleia Geral de
Credores (considerando as objeções apresentadas às fls. 6270, 6274, 6279, 6287/6290, 6309/6311,
6319/6324 e 6335/6347)
Fls. 6495/6475: Petição da recuperanda manifestando referente a objeção de fls. 6309/6310
Fls. 6490/6494: Petição da Recuperanda requerendo a dispensa de apresentação das certidões
negativas de débitos.
Decisão de 08/02/2019 – Foi deferida a tutela recursal, dispensando a apresentação de certidões
negativas de débitos (CND) Fiscais e de Recuperação Judicial, para se habilitares nas
Concorrências CP01/2019, CP02/2019, CP03/2019, CP04/2019, CP05/2019, CP06/2019,
CP07/2019 e CP08/2019 junto a Prefeitura de Niterói/RJ
Situação atual em 18/02/2019 - Deferida a dispensa de certidões negativas junto ao contrato
08.1.0.00.00912/2017(DNIT) e contrato 004/2015 (GEO-RIO).
Fls. 6894/6899: Petição da recuperanda requerendo a dispensa de apresentação da CND para
recebimento dos valores em abertos, juntamente com os contratos de nº 08.1.0.00.00912/2017 e
004/2015
Fls. 6942: Decisão de 18/02/2019: Vistos. Fls. 6894/6899: Nos termos da decisão anterior e
conforme julgado no AgI 2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a dispensa apenas com relação aos
contratos mencionados. Expeça-se o necessário. Indefiro a dispensa genérica, expressamente
vedada no acórdão. Considerando o prazo já decorrido, informe a data da Assembleia. Int.
Fls. 6956; Petição da recuperanda indicando as datas para convocação da Assembléia Geral de
Credores, quais serjam 15/04/2019 e 22/04/2019.
Fls. 7079/7081: Petição da recuperanda requerendo a dispensa de apresentação da CND para
recebimento dos valores em abertos, juntamente com o contrato de nº 08.1.0.00.00912/2017
Decisão fls. 7091: Vistos. Fl. 6.956: Ciente das datas. Informe o local da assembleia com
urgência.Fls. 7079/7081: Conforme já autorizado, defiro a dispensa de apresentação de CND
para o percebimento dos valores em aberto junto ao Contrato nº 08.1.0.00.00912/2017, firmado
com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT. Int.
Petição da administradora às fls. 7238 informando o relatório mensal de atividades das
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recuperandas, referente aos meses de Novembro de Dezembro de 2018
Fls. 7240/7243: Petição da recuperanda requerendo a dispensa de apresentação da CND para
recebimento dos valores em abertos, juntamente com o contrato de nº 08.1.0.00.00912/2017
Decisão às fls. 7250 de 25/03/2019: Vistos. Fl. 7238: Ciência às recuperandas e aos credores. Fl.
7239: Indefiro o prazo de 10 (dez) dias, ante a proximidade da data. Informe o local com urgência
em 48 horas. Int.
Despacho às fls. 7251 de 27/03/2019: Vistos. Não informado até o momento o local da
assembleia, inviável a publicação do edital com antecedência de 15 dias, de modo que fica
prejudicada a segunda parte da decisão de fl. 7.250. Determino, pois, à recuperanda a designação
de nova data e local de assembleia em 48 horas. O pedido de fls. 7.240/7.243 só será apreciado
após o cumprimento da
determinação acima, pois injustificável a conduta da recuperanda na demora para informar o local
da assembleia, além de ser mais urgente, ante o tempo já decorrido, a discussão e votação do
aditamento do plano de recuperação judicial do que o pleito acima. Publique-se com urgência
essa decisão. Int.
Fls. 7254/7258: Petição da recuperanda requerendo a dispensa de apresentação da CND
Fls. 7263/7264: Petição da recuperanda juntando o correto edital de convocação da Assembléia
Geral de credores com as datas de 24/04/2019 e 08/05/2019.
Decisão fls. 7266 de 01/04/2019: Vistos. Fls. 7.263/7.265: Publiquem-se os editais das
assembleias designadas. Recolha as custas, já que os comprovantes não acompanharam as
petições. Após o cumprimento quanto ao recolhimento das custas, expeça-se o ofício,
comunicando das dispensas de apresentação da CND a DNIT e DERSA, conforme o acórdão de
fls. 7222/7237 e decisões de fls. 6.456, 6.851, 6.942, 7.091 Indefiro a aplicação de multa diária,
por não serem partes. Int.
Decisão fls. 7294: Vistos. Fls. 7.283/7.285: Defiro a expedição de ofício a DNIT e a DERSA,
conforme requerido à fl. 7.284. Fls. 7286/7287: para não prejudicar a viabilidade da empresa e
considerando que o fato de estar em recuperação judicial não prejudica as novas contratações,
defiro o pedido de dispensa de apresentação da CND e determinando a participação mesmo com a
inscrição de recuperação judicial no CADIN. Fls. 7.289/7.293: Anotem-se. Int.
Fls. 7321: Petição da administradora informando que a Assembleia restou prejudicada em razão
da ausência do quórum mínimo determinado.
Fls. 7371: Petição da administradora informando que a 2ª convocação da Assembléia restou
suspensa, tendo como data para continuidade dos trabalhos 11/07/2019, no mesmo horário e
local.
Fls. 7437/7443: Petição da recuperanda requerendo a expedição de ofício para 69ª Vara do
Trabalho de São Paulo.
Decisão Fls. 7465 de 23/05/2019: Vistos. Na certidão de fl. 7463/7464, consta a determinação de
habilitação do crédito. Informe o administrador se o crédito já está habilitado. Incumbe à
recuperanda requerer à própria Justiça do Trabalho a suspensão da execução e o pagamento do
crédito trabalhista por meio de habilitação de crédito e exercer o direito de recurso, caso negado o
seu pedido. Indefiro, portanto, o pedido para suspender a execução trabalhista e ou para revogar a
decisão ali tomada. Com a informação do administrador quanto à habilitação, poderá ser oficiado
ao juízo trabalhista sobre a habilitação já realizada ou da necessidade de habilitação de crédito.
Int.
Fls. 7482: Petição da administradora informando sobre o relatório mensal de atividades de
recuperandas referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019
Fls. 7483/7489: Embargos de Declaração da recuperanda
Decisão fls. 7490 de 05/06/2019; Vistos. Fl. 7466: Anote-se. Fls. 7472/7478: Ciência à
recuperanda. Fls. 7483/7489: Rejeito os embargos de declaração, pois não há omissão,
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contradição ou obscuridade na decisão, devendo manifestar a sua pretensão infringente pelo
recurso adequado. Int.
Fls. 8032/8034: Petição do Banco do Brasil apresentando sua objeção ao plano de recuperação
judicial
Fls. 8133: Petição da administradora informando o relatório mensal de atividades das
recuperandas referente aos meses de Março e Abril de 2019
Decisão fls. 8134/8136 de 02/07/2019: Vistos. Fls. 8084/8088: Cuida-se de pedido da empresa
recuperanda para que seja imediatamente suspensa a publicidade da penalidade que lhe foi
imposta pelo DNIT, com a retirada do apontamento no Portal da Transpatência/CEIS (Cadastro
de Empresas Inidôneas e Suspensas), a fim de preservar a consecução de sua atividade
empresarial e evitar prejuízos em contratações junto à Administração Pública. DECIDO. O
contrato realizado entre a empresa recuperanda e o DNIT (fls. 8099/8119), por razões
desconhecidas deste juízo, não obteve o intento almejado e, em vista disso, foi a recuperanda
penalizada administrativamente pela 1a. Instância (fls. 8099/8110) e pela 2a. Instância (fls.
8111/8119), às penas de multa no valor de R$ 3.350.195,16 e impedimento de licitar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 1 ano. Com o intuito de dar
publicidade à relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como
efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública, criou-se no âmbito estadual e federal sítios eletrônicos para a inserção de
tais dados – no qual consta inserido impedimento para licitar em detrimento da recuperanda (fls.
8121/8126). O apontamento foi realizado pelo DNIT, vinculado ao Governo Federal. É certo que
a sanção aplicada – cuja correição não é objeto de análise deste juízo – como vem sendo decidido
pelos Tribunais pátrios, pode ultrapassar a esfera do ente que teve sua contratação frustrada pela
empresa licitante. Ademais, a divulgação da informação em tal portal tem caráter meramente
informativo, não determinando que os Entes Federativos impeçam a participação das empresas ali
constantes de licitações: "Trata-se de mandando de segurança impetrado com o intuito de
suspender o registro no Portal de Transparência da CGU de penalidade administrativa aplicada
a empresa com base no art. 7º da Lei n. 10.520/2002. Alega a impetrante que a
publicação da penalidade a impediria de participar de processos licitatórios em qualquer
órgão da administração pública, ao invés de limitar-se ao âmbito da unidade federativa em que
aplicada a sanção. Inicialmente, verifica-se que, com base no Decreto n. 5.482/2005, cabe à
Controladoria-Geral da União a gerência exclusiva do Portal da Transparência e, juntamente
com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a determinação de qual o conteúdo
mínimo de sua página. Dentro dessas atribuições, foi editada pelo Ministro de Estado do
Controle e da Transparência, a Portaria 516/2010, que instituiu o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, prevendo, em seu art. 6º, a divulgação do cadastro por
meio do sítio do Portal da Transparência e, em seu art. 7º, a possibilidade de celebrar termos de
cooperação com órgãos públicos. Assim, a inclusão do nome da impetrante no Portal
da Transparência e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, apenas viabiliza o
acesso às informações, não sendo suficiente para causar, de per si, qualquer dano, pois o
impedimento de contratar e licitar decorre da própria punição e não da publicidade. Por fim,
ressalta-se que caso a parte impetrante esteja sendo indevidamente excluída de certames por
outros Entes cuja decisão não se aplica, deverá topicamente buscar a tutela ao Judiciário, contra
quem de direito, não tendo a mera divulgação qualquer influência." (STJ, MS 21.750-DF, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por unanimidade, julgado em 25/10/2017, DJe 07/11/2017)
Ademais, a sanção transitou em julgado administrativamente em 29/08/2018 (fls. 8121), sem que
o interessado tenha discutido sua legalidade, até o momento, junto ao juízo competente, sendo
certo que não cabe a este juízo da recuperação judicial rever penalidade arbitrada por órgão da
Administração Pública Federal. Em vista do exposto, indefiro o pedido feito pelas
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recuperandas. Intimem-se.
Fls. 8137/8138: Petição de José Adriano dos Santos apresentando objeção ao plano de
recuperação judicial e aditivo
Fls. 8142/8144: Petição de Chimera Capital requerendo o imediato cancelamento da AGC
convocada para 11/07/2019
Fls. 8175: Petição da administradora informando que a assembléia do dia 11/07/2019, às 10:00
restou infrutífera, tendo como uma nova data para o dia 22/08/2019
Decisão fls. 8195 de 15/07/2019: Vistos. Fls. 8175/8190: Ciente da suspensão e da designação de
assembleia para 22.08.19. Fls. 8142/8144: prejudicado o pedido de cancelamento da assembleia
de 11.07.19. Fls. 8137/8138 e 8145/8146: Diga a recuperanda em 10 dias. Após, vista ao
administrador judicial. Int.
Fls. 8216/8221: Embargos de declaração apresentado pela recuperanda
Decisão fls. 8222 de 16/07/2019: Vistos. Rejeito os embargos de declaração, pois não há omissão,
contradição ou obscuridade na decisão, devendo manifestar a sua pretensão infringente pelo
recurso adequado. Int
Fls. 8260 e fls. 8267: Petição da administradora informando sobre o relatório mensal referente ao
mês de Março de 2019 e informar que a assembléia restou infrutífera, tendo como uma nova data
dia 21/10/2019
Fls. 8313: Manifestação do MP: Meritíssimo Juiz: À esteira da manifestação prolatada pelo
administrador judicial, anote-se que a análise de um expert que dirima a dúvida acerca da
essencialidade dos equipamentos é imprescindível. Assim, nada tem a opor o Ministério Público
quanto ao pedido de nomeação de perito para que dirima os questionamentos elencados às fls.
8.287. Demais disso, requer-se a intimação das recuperandas a fim de que esclareçam o quanto
disposto pelo administrador judicial às fls. 8.288. Após, requer-se a abertura de vista ao MP, nos
termos do artigo 179, inciso I, do CPC.
Decisão fls. 8317 de 05/09/2019: Vistos. Quanto à questão da busca e apreensão de maquinários,
já decidiu esse juízo de que não cabe a esse juízo proibir o exercício do direito do credor de
reaver o bem de sua propriedade. Conforme decidido à fl. 5.405, o prazo de suspensão já decorreu
há muito tempo, não cabendo mais a discussão de se tratar ou não de máquina essencial para a
atividade da recuperanda, até porque noticiou o administrador que a recuperanda colocou como
ativo do plano de recuperação a venda de maquinários, de forma inadmissível por não ter a
propriedade plena, o que indica a falta de caráter essencial dos maquinários. Ademais, o que se
coíbe é a inviabilização da atividade econômica da recuperanda e não mera diminuição do seu
potencial, com a apreensão de um dos maquinários. Portanto, desnecessária a perícia. Dê-se
ciência ao Banco Bradesco da manifestação de fls. 8286/8302, devendo requerer o quê de direito
ao juízo em que tramita a ação. Int.
Fls. 8421/8427: Embargos de declaração da recuperanda
Decisão de fls. 8430 de 20/09/2019:Vistos. Rejeito os embargos de declaração, pois não há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão, devendo manifestar a sua pretensão infringente
pelo recurso adequado. Int.
Fls. 8493/8494; Petição da recuperanda juntando novas condições do aditivo ao plano de
recuperação judicial
Fls. 8504/8505: Petição do Banco do Brasil apresentando objeção ao plano de recuperação
judicial
Fls. 8507; Petição do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Fls. 8517: Petição da administradora informando o relatório mensal de Junho e Agosto de 2019
Fls. 8523: Petição da administradora informando que a assembléia restou suspensa, com uma
nova data para o dia 20/01/2020
Decisão fls. 8539 de 21/10/2019: Vistos. Ciente da suspensão votada na assembleia e a
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designação de nova data para 20.01.20. Quanto ao aditivo, mais especificamente a cláusula que
limita a preferência do crédito trabalhista a 150 salários mínimos, reitero a decisão de fl. 2890 de
que é contrário á legislação. Portanto, nesse ponto, o aditivo não é recebido. Quanto aos demais
pontos e às objeções apresentadas, devem ser discutidos em assembleia. Por fim, ciência aos
credores Cristiano Laurini da Silva e fabio Osvaldo dos santos quanto à informação do
administrador judicial de que já constam os créditos na relação de credores, devendo em caso de
impugnação, discutir pela via própria em apenso aos autos principais. Int.
Fls. 8551/8561: Petição do Banco Safra apresentando a objeção.
Despacho fls. 8571 de 22/11/2019: Vistos. As objeções apresentadas contra o plano de
Recuperação Judicial deverão ser objeto de futura deliberação em Assembleia Geral de Credores,
já designada para o próximo dia 20/01/2020. Aguarde-se, pois, a realização da aludida
Assembleia. Int.
Fls. 8572/8579: Petição da recuperanda requerendo a dispensa de certidão de regularidade para
com a Fazenda Federal, bem como de certidão de recuperação judicial e falência
Decisão fls. 8682 de 29/11/2019; Vistos. Fl. 8572/8579: Nos termos das decisões anteriores
proferidas por este Juízo e conforme julgado no AgI 2247818-03.2018.8.26.0000, defiro a
dispensa apenas com relação a concorrência número 004/DAEE/2019/DLC (Processo número
DAEE/2796282/2019).Expeça-se o necessário, urgência. Int.
Fls. 8686/8690: Petição da recuperanda requerendo a dispensa de certidão de regularidade para
com a Fazenda Federal, bem como de certidão de recuperação judicial e falência
Decisão fls. 8871 de 04/12/2019: Vistos. Estendo os efeitos da decisão de fl. 8682 para deferir os
pedidos contidos no petitório de fl. 8686/8690, deferindo a dispensa das certidões com relação a
participação da recuperanda na TOMADA DE PREÇOS GSA N° 01/2019, PROCESSO SAA N°
00834/2019, promovida pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 015/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
0580002/2019, promovida pelo Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina e
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, Estado de São
Paulo, expedindo-se o necessário. Int.
Autos aguardando a assembléia a ser realizada em Janeiro de 2020. NADA MAIS. O referido é
verdade e dá fé. Cotia, 05 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Estado: Isento (Provimento CSM n° 2.356/2016)
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COTIA - 1 OFICIO CIVEL
quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 17:02
ANA CRISTINA PINTO ROCHA
ENC: Comunicando Trânsito em Julgado em Agravo de Instrumento digital nº
2129148-06.2018.8.26.0000

ROGERIO NOGUEIRA
Coordenador
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1º Ofício Cível da Comarca de Cotia.
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1806 - Parque Bahia - Cotia/SP - CEP: 06717-100
Tel: (11) 4703-2725
E-mail: rogerionogueira@tjsp.jus.br

De: HAMILTON GEMINIANO ANDRIOLI JUNIOR <hgandriol@tjsp.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 11:22
Para: COTIA - 1 OFICIO CIVEL <cotia1cv@tjsp.jus.br>
Assunto: Comunicando Trânsito em Julgado em Agravo de Instrumento digital nº 2129148-06.2018.8.26.0000

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO DE TRANSITO EM JULGADO
À R. VARA DE ORIGEM E ARQUIVAMENTO DE AUTOS
Agravo de Instrumento Nº 2129148-06.2018.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Comarca de Cotia – Foro de Cotia - 1ª Vara Cível
Ação de Origem do Processo Não informado nº. 1007732-88.2016.8.26.0152 Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Geosonda S.A. e CVS Administração de Bens e Participações Ltda(Em Recuperação Judicial)
Interessado: Mga Administração e Consultoria Eireli - Administrador Judicial

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz(a) de Direito,
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Seção de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, informo Vossa Excelência que
os autos do(a) Agravo de Instrumento Nº 2129148-06.2018.8.26.0000 transitaram em julgado nos
Tribunais Superiores e a íntegra do processo encontra-se disponível no endereço eletrônico
https://esaj.tjsp.jus.br, sendo sua senha de acesso 0rki2i.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de distinta estima e elevada consideração.
São Paulo, 5 de dezembro de 2019.
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ANA CRISTINA PINTO ROCHA
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Hamilton Geminiano Andrioli Júnior

Ao Exmo(a). Senhor(a) Dr. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível
Foro de Cotia/1ª Vara Cível
Certifico que encaminhei cópia da presente certidão à r. Vara de origem por comunicação
eletrônica, e os presentes autos ao arquivo digital de segunda instância.
HAMILTON GEMINIANO ANDRIOLI JUNIOR
Supervisor(a)
Assinatura digital à margem direta da folha
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SJ 3.1.7 - Serv. de Proces. Rec. aos Trib. Sup. Dir. Privado 1
Conselheiro Furtado, nº 503 - 10º andar - CEP: 01511-000 - São Paulo/SP

2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 57990F3.

Supervisor(a)
SJ 3.1.7 - Serv. de Proces. Rec. aos Trib. Sup. Dir. Privado 1

£§©°··Ð

!"#$%#&
'()*+,-.-/-)01*)2
2345*67869:;<=>>;?@AB%C#!!!#!
D=EFG;:HFIJKL3M3
N:OP;?QREOFS;:JT)U83343535'(8V33W

XYZ[\[]^_` a[]bcdecdaZ[fghdijXd
XYZ[\[e[f` k_cfc]e[dijXd_dlmidXeng]gf^Z[opcde_d
a_]fd_dq[Z^gbgr[os_fdt^e[d_dcu^Z[dv_ndZ_bur_Z[opcd
wuegbg[hx
y]^_Z_ff[ec`z[uZgbgcd k[h\pcd e_d X]eZ[e_d
vXeng]gf^Z[ecZd{uegbg[hxd
|}d][dcZgY_n`d~ ~   ~d
y dluge[f_de_d[YZ[\cde_dg]f^Zun_]^cd^gZ[ecd
bc]^Z[de_bgfpcdrZc_Zge[dr_hcdZ d{ucde_dgZ_g^cd
e[d~dm[Z[dl\_hde[dlcn[Zb[de_dlc^g[du_dbc]b_e_ud
Z_bur_Z[opcdwuegbg[hd_nd[\cZde[dki|XdijXd_dlmid
Xzy|yiXd d a|id d qXylyqXid tXd
cnchcY[ecdcdbcZZ_frc]e_]^_drh[]cdbcnd[fdZ_ff[h\[fd
[^g]_]^_fdd_^g]opcde_dY[Z[]^g[fd_de_du_d]pcd
rce_Zd[\_Zd\_]e[de_d[^g\cfdf_nd[rZc\[opcd_rZ_ff[d
ecd bZ_ecZd ^g^uh[Zd e_d Y[Z[]^g[d [_^[e[d
vhf jx d
d[YZ[\[]^_d[gZn[de_dg]bgcdf_Zdcd]gbcd

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 57990F3.

01234672898481
487 2367 8213 21231071

Â©ª¤³¡±¶¤¢ª¡Ã¿¬¥³¡¡¥¦¥¢§¨©©¥¢³¡³¥¦¥ª§¶¤¢ª¤¬¡ÄÅÆ´ÂÇÈÉÈÆÊÂËÌÅÆÌÈËÅÉÍÇÎÈ¨§¥²¤³¡¢¡©±ª¡©¤¶½¸®½»®·½¸»Ï©¸À¸¹°
¡¢£¤¥¡¡¥¦¥¢§¨¤©©¤¡©¥ª¤«ªª¬©®®¤©°̄ª̄©¬°̄±©°²®¬©ª³¥¦¥ª§®©¦®²¥´¡¢£¤¤¢¥µ¡±¶¤¢ª¡°³¡¨¥¢£¡¶¤¡¬¡¤©©¡·¸·¹¸º»¼½¾°·½¸»°»°·¾°½½½½¤¿³¥¦¡¹·»ÀÁ¸¾°

fls. 8883

Z^`gVnnr

 !
"#$%%&'()(*!+,
-./!01(!0!/
!!123!44-45467552'(
'(,,/08(0
!+9(:;!-
<(0(0'(0,1)+,
)0/!
!1=2>!44-454675520)
'(;-"'(/!)455?
#&;@!0455?
#&$%A
B20CD?#!!)
:!&'(!1/E!F(0
/!*!455?#&
1!0(*0,@()()+,
0/G!1!
!1=2>!44-45467552-H
'(0)*!+,0;(I!)
:!0!0'(:!)!E)0
1  E!  ;(  !!  )-
.1(('(!!'(
!!J$KLM#!1
230N4O>!44-45467552&-%!'(
)0E!/!!!
!P!0!!J!/!
$%%0%%%%AM-.10
(0'(!Q!)+,
0;)0,:R!)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CRISTINA PINTO ROCHA, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 57990F3.

01234672898481
487 2367 8213 21231071

y`a[VjXWhm[YaXVzVWvc\TVjXVXU\]\YT^_VT``\YTjXVj\]\aT^m[Ya[VcXUV{|}ky~V}yV|}|V~ _V^\i[UTjXVYX`VThaX`V[mVtoetrentorV`VowdopVg
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bàabj`_kà$
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[\]\^_`abc]d]^`^`]deda\fg^\_chhc^`^hdic^jiikhlmmch\noinhkonphoq]mk\hi\rdedi\fmhem\q]d]s`abc]ca_d\t`_pucaìor`g^dab̀]uc^`^k]`_chh`^vwvxwyz{|}ov|wzozov}o||||^c^_~rde`^s}ywo
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{Ð{{°^²°^Ð{^¸^^²¸²¶Ñ{^²{{¸{^^{{¸{^
²²{¸{°^{Ò^{·²Ó^dÔfkghjbaedmldQ{^{^^ÕÊ^§¬¤©^
¤È¥Ë¤^Õ¥Ö¥©×§×¨Ø^ÖËÙÖ«¤^²²̧^^¤ÈÚ©ª^±^^Û^ÜÝÞÊßÞà°^
±^{^{^·²{Ê^^
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F

F
F

F

h

F
GHIJKLFHJFMNHOF
PHQHFHFHLRHISFQHTHIUJHVWKXF
YZKFPSN[K\YPOF]^FQHF_NV`KFQHF^a]bXF

cdefgdhcdiijifhkjlmnjih
opq\YPFVrFsa]X^^tF

F

F
ujvfdehnjlkjumhjnjijehh
opq\YPFVrFw]^X]bwF

ljiemxhiyhudvdxzlz{|hjv}~vfmh
opq\YPFVrF]sXwaF
F
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F

GHIJKLMNIOJLPLHPLQKLRHPSMPKSGOKTHPSTUSGNLVP

P
LQKLRLIJSWPXYZ[\F]\FX^Y_àFbcdcFF
F
LQKLRLeLTWPfg\_\Z]YFbhdFiFjkF^g[lmg^Yno\Fpl]`[ỲacFgFqlr^YF
F
HKNQSMWPds^Yt\F]gFuZ_r^lkgZr\FZvFwxwyxz{|}~cw}x{c{cw~c}}}}F
P
F
  
 


F
N JSMUSTJNRNeLeSP
P
uZ`[ỲakgZrgFY_Fds^YtY]Y_FZ̀\^kYkFlgFYFm^g_gZrgF^g_m\_rYF]\F
Ys^Yt\FgkF^g[l^_\Fg_mg[ỲaFFrgkmg_rt̀YFgFYm^g_gZrY]YFZ\Fm^Y\F]gFxF
lZ̀gF]Ỳ_F rg`_Fm^gt`_r\FZYFags`_aYno\Fm^\[g__lYacFu_r\Fm\^lgF\FYr\F
\^]Z̀Yr¡^`\F]gFZ̀rk̀Yno\F\F̀]`_m\Z¢̀à`Y]\FgkFwxh}hw}xyFrg^nY|g`^YFgF
ml¢à[Y]\FgkFwwh}hw}xyFlY^rY|g`^YF]gFk\]\FlgF\F[£kmlr\F]\Fm^Y\F
\[\^^glFgkFw¤h}hw}xyFlZ̀rY|g`^YFgF_gFgZ[g^^Y^¥FgkFxwh}~hw}x{F
lY^rY|g`^YcF
F
F
F
NN ¦KSRSPT§IJSTSPeLPUKSJSIT¨HPeHPLQKLRLIJSP
P
©^YrY|_gF]gFYs^Yt\FgkF^g[l^_\Fg_mg[ỲaFZ̀rg^m\_r\Fmga\FXYZ[\F]\F
X^Y_àFt`_YZ]\FgkF_ªZrg_gF\F^g[\Z«g[k̀gZr\Fm\^Fg_rgF¬\acFb©F]gF_lm\_r\F
]g_Y[g^r\F]YF]g[`_o\Fm^\g^`]YFmgaYFjcF®^g_`]¯Z[ỲF]\F©^¢̀lZYaFa\[YaFlkYF
tgFlgF_gslZ]\FZY^^YF\FYmga\Fg_mg[ỲaFYrgZ]glFYFr\]\_F\_Fm^g__lm\_r\_F
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¿ÀÁÀÂÃÄÅÆÇÁÈÁÂÄÂÄÁÈÉÈÅÀÊËÂÀÃÇÌÌÇÂÄÂÌÈÍÇÂÎÍÍÏÌÐÑÑÇÌÀÒÓÍÒÌÏÓÒÔÌÓÕÁÑÏÀÌÍÀÖÈÉÈÍÀÊÑÌÉÑÀÕÁÈÁ×ÄÅÆÇÁÇÅÃÈÀØÄÃÔÙÇÅÍÄÓÖÄËÂÈÅÆÄÁÙÇÂÄÂÏÁÄÃÇÌÌÄÂÚÛÚÜÛÝÞßàáÓÚàÛÞÓÞÓÚáÓààààÂÇÂÃâÖÈÉÄÂ×áãäãØãÓ

FGHIFJKLLKMKNKFIFGOHLGJHPQGRSTUVHFIHFGJVWLXQIYZVHFGH[KVNIYZVHIHNGKH
KW\QI]VWLXKXS]KVWINH^IQX_H`abOHcdeOHKW]KLVHfgHFVHhihj_H
H
iVQHGLXGHJVXK[VOHIVH\KWINOHQGkSGQHVHPQV[KJGWXVHFVHIlQI[VHPIQIH
kSGHGLXIHhVQXGHIWINKLGHGHQG]VWmGYIHIH[KVNIYZVHLSL]KXIFILHGJHLGFGHFGH
QG]SQLVHGLPG]KIN_HH
H
nGJVWXIWFVHIVHPILLIFVOH]SJPQGHGL]NIQG]GHkSGHIHPQGXGWLZVHFVH
olQI[IWXGHpH[GQHQG]VWmG]KFIHIHLSPVLXIHKW[KIMKNKFIFGHWVHiNIWVHFGH
qrsturvwxyz{|t}~s~w{q|{IPQGLGWXIFVHPGNILHolQI[IFILOHLGJHPQGRSTUVHFIH
KJPVLLKMKNKFIFGHFGHmVJVNVlIYZVHFVHQG\GQKFVHiNIWVH[KIHKWLXKXSXVH
MGJH]VJVOHkSGHWZVHLGRIHQG]VWmG]KFVHVHLGSHIMSLVHFGH[VXVH
rrvs~}z{w{rr~w{rvw{}r{vr}zvr{o h¡H
H
hVWXSFVOH]VW\VQJGHLGQ¢HFGJVWLXQIFVHIHLGlSKQOHIHQ_HFG]KLZVH
IlQI[IFIHWZVHPIFG]GHFGHkSINkSGQHFGLI]GQXVOHPGNVH]VWXQ¢QKVOHFGHJVFVH\KQJGH
MGJH]VWLKlWVSHIHKWIFJKLLKMKNKFIFGHFVHIPGNVHGLPG]KINOHFG[GWFVHVHPQGLGWXGH
IlQI[VHLGQHFGLPQV[KFV_HH
H
H
£££¤¥ ¦§£¨§¦©£ªª£«£¬£¦§¦¦®¯°±¯ª®ª²°£§¬

³GHKWT]KVOH]SJPQGHFGLXI]IQHkSGHVHIPGNVHGLPG]KINHKWXGWXIFVHPGNVH
olQI[IWXGHpH]IQG]GFVQHFGHFK[GQLVLHPQGLLSPVLXVLHFGHIFJKLLKMKNKFIFGOHR¢HkSGH
GLMIQQIH\QVWXINJGWXGHWILH´µJSNILH¶·HGH¸ddHFGLXIHhVQXGHGH¸a¸HGH¸a`HFVH
z¡{¹tuvrz{ºv~tw{»r}rvw{z¡{¹º»¡H
H
¼JHLGSHJpQKXVOHKlSINJGWXGHIHKQQGLKlWIYZVHWZVHJGQG]GHI]VNmKFIOHR¢H
kSGHFK\GQGWXGHFVHkSGHI\KQJIHVLH[_HI]½QFZVLHPQV\GQKFVLHPGNVH¾QKMSWINHNV]INH
WZVH KW]VQQGQIJH GJH kSINkSGQH [KVNIYZVH IVLH FKLPVLKXK[VLH FGH NGKH
KW\QI]VWLXKXS]KVWINHIPVWXIFVL_HgGRIJVL_H
H
H
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¦§¨§©ª«¬®¨¯¨©«©«¨°̄¯¬§±²©§ª®³³®©«©³¯´®©µ´´¶³·¸¸®³§¹º́¹³¶º¹»³º¼¨¸¶§³´§½°̄¯´§±̧³°¸§¼¨¯¨¾«¬®¨®¬ª¯§¿«ª»À®¬´«º½«²©¯¬«¨À®©«©¶¨«ª®³³«©ÁÂÁÃÂÄÅÆÇÈºÁÇÂÅºÅºÁÈºÇÇÇÇ©®©ªÉ½°̄«©¾ÈÊËÊ¿Êº

FFFGHGIJKILMNOPKIQLIOGIQNMRSTKILUOLVLQLI
W
XYZ[\]ZY^W_W`aWbcd[\efZg\_WeYWhc\i^Z_jWedWk^[l\m_WedWnoYWb_^jYW
pq`aWhkrnbstuvwxuyuz{x|yux}{x~z|uz{x}xzyu yuxwzu~yx}uxu
_e\[[\i\j\e_edWW^dW_^[dZld[W_[W\Yj_md[W[^[g\l_e_[WdjYW]c__ZldaW
W
`WY^lcYWZoYWYedc\_W[dcWYWdZldZe\dZlYWedgj\Z_eYWdj_W`aW
bcd[\efZg\_WeYWhkrnbWW^dWgYYWidWYZedc_eYW_Wh^c_Wk^j]_eYc_WedW
Yc\]dW_Z_j\[Y^WgYW_Wg_^ldj_WZdgd[[c\_WlYeY[WY[W_c]^dZlY[Wjd_Zl_eY[W
YcW_i_[W_[W_cld[WdW_YW\Z_jWdZldZed^W^dWYWcdg^c[YW_Zd_eYW[dW
dZgYZlc__Wcd^e\g_eYWdW\cl^edWedW^dW_Wedg\[oYWcdgYcc\e_WW_\_W[\]YW
cdY]_e_W_W_cl\cWedWcdg^c[YW\ZldcY[lYWYcWc\d\cYWcYgd[[YWZaW
aaaaaW
W
d_W`gdjfZg\_[W^dWYW_djYWd[dg\_jWdWZ_e_W_ldZedW_Y[W
cd^\[\lY[Wed[l_WXYcldWn^dc\YcaWW^dWcdldZedWYW]c__ZldWW\ZY_cWdW
[dedWcdg^c[_jW\cc\_WW^dW_Wcc\_Wjd\WWdcd[[_W^_ZlYW¡[W\ ld[d[W
edWg_i\dZlYWeY[Wcdg^c[Y[We\cdg\YZ_eY[W_Wd[ldWhc\i^Z_jaWW
W
YW_Z_j\[_cW_[Wc_¢d[Wlc_¢\e_[WdjYW]c__ZldW_gdcl_e_dZldW_W
`aWbcd[\efZg\_WZd]Y^W[d]^\dZlYW_YWcdg^c[YW\ZldZl_eYW^_Wd¢W^dWZoYW[dW
edYZ[lcY^Wg_i_jdZldWY[WYl\Y[WdjY[W^_\[WY[WaW_g ceoY[WcdgYcc\eY[W
\Zc\Z]\c_W_Wjd\W\Zc_gYZ[l\l^g\YZ_jW_YZl_e_WgYYW\Yj_e_aWW
W
£ZYi[l_ZldWd[ldW_lYW_W_lc\_WedWc\lYWcd^dcWed[l_WXYcldW_W
_Zj\[dWedWeYg^dZlY[WdWcY_[Wg_ccd_e_[WdWWdWW]c_^WYW^dWgYYW
[_i\eYWZoYWWdc\l\eYWZd[l_W\Z[l¤Zg\_WYcWZoYWY[[^\cWd[ldWXYjaWnhkW
gYdlfZg\_W_c_Wcd_Z_j\[dWedW_lY[W_[WloYW[YdZldW_Z_j\[_cW[dWY[W
hc\i^Z_\[WjYg_\[Wlc\Y[W_j\g_c_WedWYc_WgYccdl_W_Wjd]\[j_moYW\]dZldaWW
W
b_c_W^dWZoYW_\cdWe¥\e_[W_[W]c__e_[WcdYcm_W_Wd[ldW
XYjaWnhkWY[WYl\Y[WdjY[W^_\[WYWcd[dZldW_]c_YWZoYWYedcW[dcWcY\eYaWW
W
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¡¢£¢¤¥¦§¨©£ª£¤¦¤¦£ª«ª§¢¬¤¢¥©®®©¤¦¤®ª̄©¤°¯±̄®²³³©®¢µ́¯´®±µ́¶®µ·£³±¢®¢̄¸ª«ª̄¢¬³®«³¢·£ª£¹¦§¨©£©§¥ª¢º¦¥¶»©§¯¦µ̧¦¤ª§¨¦£»©¤¦¤±£¦¥©®®¦¤¼½¼¾½¿ÀÁÂÃµ¼Â½ÀµÀµ¼ÃµÂÂÂÂ¤©¤¥Ä¸ª«¦¤¹ÃÅÆÅºÅµ

FFFGHGIJKILMNOPIQRSRTUVIHWWIXPQYPIZKTGI[\]IPIH^HIXKIZKTGI[\_I
`
abc`defcg`hdicjklfke`m`c`hdienhdefkc`ne`ocfpeohdefkc`e`
ijcqhdefkc`nc`lierc`egieohlrs`fc`tue`nhv`jegiehkc`l`feoegghnlne`ne`
ijetuegkhcfldefkc`nl`dlkmjhl`qefkhrlnl`flg`hfgkwfohlg`cjhxhfyjhlgz``
`
{s`egge`jlohco|fhc`m`r}xhoc~`ge`c`jhuflr̀rcolr̀getuej`lflrhgcu`cg`
ljkhxcg`nhkcg`ocdc`qhcrlncgs`ocdc`ge`icne`lndhkhj`c`olhdefkc`nc`lierc`
egieohlr̀ge`c`ijegguicgkc`iljl`gul`hfkejicghbc`ms`ugkldefkes`c`ne`lfyrhge`
nl`ocjjekl`lirholbc`nl`rexhgrlbc`hfjlocfgkhkuohcflr``
`
gghds`ge`l`hfgkwfohl`hfejhcj`fbc`ch̀gudekhnl``lijeohlbc`nl`
dlkmjhl`ocrcolnl`ierc`eocjjefkes`fbc`py`ocdc`ge`ijekefnejs`fegkl`
hfgkwfohls`tue`egke`crz``jedcfke`lcg`lkcgs`ijcqlg`e`neorlje`eqefkulr̀`
qhcrlbc`lcg`nhgicghkhqcg`ne`rehz``
`
cj`dlhg`egke`}hoe`m`tue`c`ijegefke`lierc`egieohlr̀kldmd`fbc`
dejeoe`ijcgiejljs`y`tue`l`dlkmjhl`kjlvhnl`getuej`ch̀neqhnldefke`
ijetuegkhcflnl`ed``xjluz```
`
`
`
FFFGGIJKILMNOPIQRSRTUVIIH^IPIH^IXKIZKTGI[\_I
I
{d`cukjc`icfkcs`nekeoklge`tue`c`jeoujgc`lijegefklnc`ierc`
xjlqlfkes`fbc`ijeefope`ijegguicgkcg`ne`lndhgghhrhnlnez``
`
elge`tue`nlg`jlveg`jeoujglhgs`c`lfoc`nc`jlghr̀ge`rhdhkl`l`
lvej`defbc`xefmjhol``qhcrlbc`ne`nhgicghkhqcg`ne`reh̀enejlr̀geds`getuejs`
licfklj`ocd`ijeohgbcs`ed`tulr̀icfkc`cg`qz`lo}jnbcg`jeocjjhncg`fexljld`
qhxfohl`lc`nhgicghkhqc`ne`rehz``
`
abc`m`fcqhnlne`tue`c`licfkldefkc`ne`qhcrlbc`l`reh̀enejlr̀ged`
l`e ijeggl`ugkhholkhqls`hdiene`c`ocfpeohdefkc`e`ijcqhdefkc`ne`jeoujgcg`
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ZHIJIFILPIONX\XRMHOL`OabcOIOabdOFKOQKRSOTUeSOO
O
fXONIgMYOMOhXLFM\ILPMijKOFKOHIJXHNKO^YOPM\]^\YO\MGNOX\OFKNO
ZHINNXZKNPKNOWXIOMOZMHPIOHIJKHHILPIOFIkIOK]NIHkMHOLKO\K\ILPKOFMO
GLPIHZKNGijKOFIONXMOGHHING[LMijKOIYOMONXMOhMRPMYOJK\KONIONM]IYOG\ZKHPMOI\O
LjKOJKLlIJG\ILPKOFKOHIJXHNKOKhIHPMFKSO
O
TK]OINPMOmPGJMYOKOHIJXHNKOGLPILPMFKOPM\]^\OLjKOZKFIHnONIHO
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O
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FGHIJKLMJINOPQKRGNSLTSGUVGWIMSJKXJGYJKZIPR[GNSG\ILTK]RGH^GLSG
MRQK_KQXIGPSLTSGLSPTKNX`GLSPaXGbSHRcXLdG
G
efghUiWWjFkG UlmlkG iG FnolplWYgFYlmhVG FqgFmhG
giqloipYFkG phG FqgFmhG ioG giUjgWhG iWfiUlFkVG
ipjpUlFnhG FnolplWYgFYlmhG pVG rstWY\VG WigmlnhgG
fuvklUhGwinigFkVGmlhkFxyhGnhWGFgYlqhWGz{|GiG}Vr~~G
nhGUfUt~r}VGlphUhggpUlFVGmlhkFxyhGFGnlWfhWlYlmhWG
UhpWYlYjUlhpFlWVG FpklWiVG lofhWWlvlklnFniVG
lphmFxyhG ioG WiniG niG FqgFmhG lpYigphVG
lofhWWlvlklnFniVG giipjFngFoipYhG wjpUlhpFkVG
fgiWUglxyhGnhGwjpnhGniGnlgilYhVGFYhGUhpUgiYhVG
FUgnyhG giUhgglnhG ioG WlpYhplFG UhoG FG
\jglWfgjnpUlFGnhGWY\VGUhpYghmgWlFGjiGi lqiG
FpklWiG niG fhgYFglFVG oFYglFG lpWjWUiYmikG niG
FfgiUlFxyhG ioG giUjgWhG iWfiUlFkVG hphgglhWG
WjUjovipUlFlWVGYlYjkFglnFniGnhGFnmhqFnhGfuvklUhVG
kilG}sVs~t~r}VGFqgFmhGlpYigphGpyhGfghmlnhVG}VG
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OFÍCIO Processo Digital
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Tramitação prioritária

Cotia, 05 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, csolicito a Vossa Senhoria a dispensa na apresentação de certidões
de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial e
falência em relação a TOMADA DE PREÇOS GSA Nº 01/2019, PROCESSO SAA Nº
00834/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0580002/2019 e CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, promovida pela Prefeitura de Sorocaba.

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de
processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio
eletrônico institucional do Ofício de Justiça (cotia1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e
sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do
processo.
Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
PREFEITURA DE SOROCABA

1007732-88.2016.8.26.0152

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:56 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5790F8E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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OFÍCIO Processo Digital
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Tramitação prioritária

Cotia, 05 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria a dispensa na apresentação de certidões
de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial e
falência em relação a TOMADA DE PREÇOS GSA Nº 01/2019, PROCESSO SAA Nº
00834/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0580002/2019.

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de
processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio
eletrônico institucional do Ofício de Justiça (cotia1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e
sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do
processo.
Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

1007732-88.2016.8.26.0152

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:56 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5790F87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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OFÍCIO Processo Digital
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Tramitação prioritária

Cotia, 05 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, csolicito a Vossa Senhoria a dispensa na apresentação de certidões
de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial e
falência em relação a TOMADA DE PREÇOS GSA Nº 01/2019, PROCESSO SAA Nº
00834/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0580002/2019.

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de
processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio
eletrônico institucional do Ofício de Justiça (cotia1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e
sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do
processo.
Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, ESTADO DE SANTA CATARINA

1007732-88.2016.8.26.0152

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:56 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5790F7E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

fls. 8976

OFÍCIO Processo Digital
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Tramitação prioritária

Cotia, 05 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, csolicito a Vossa Senhoria a dispensa na apresentação de certidões
de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial e
falência em relação a concorrência número 004/DAEE/2019/DLC (Processo número
DAEE/2796282/2019

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de
processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio
eletrônico institucional do Ofício de Justiça (cotia1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e
sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do
processo.
Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1007732-88.2016.8.26.0152

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5790F77.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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OFÍCIO Processo Digital
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Tramitação prioritária

Cotia, 05 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, csolicito a Vossa Senhoria a dispensa na apresentação de certidões
de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial e
falência em relação a concorrência número 004/DAEE/2019/DLC (Processo número
DAEE/2796282/2019

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de
processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio
eletrônico institucional do Ofício de Justiça (cotia1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e
sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do
processo.
Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

1007732-88.2016.8.26.0152

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEUNG CHUL KIM, liberado nos autos em 05/12/2019 às 17:57 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 5790F6A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
FORO DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11)
4703-2725, Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

.

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A). DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL DO
FORO DA COMARCA DE COTIA – SP.

PROCESSO Nº 1007732-88.2016.8.26.0152
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.,
Administradora Judicial nomeada nos autos deste processo de
Recuperação

Judicial,

vem,

respeitosamente,

perante

V.

Exa., para informar que o RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
DAS RECUPERANDAS referente aos meses de SETEMBRO E OUTUBRO
DE

2019

foi

interessados

disponibilizado
no

Incidente

aos

credores

Processual

nº

e

demais
0009976-

07.2016.8.26.0152, bem como no “painel do credor” de nosso
website: www.mgaconsultoria.com.br.

Outrossim, requer a V.Exa. a intimação dos
credores e demais interessados para que tomem ciência da
juntada do relatório.

Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 5 de dezembro de 2019.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Mauricio Galvão de Andrade

Raquel Correia Ribeiro

Responsável Técnico
CRA SP 135.527 – OAB 424.626
CRC1SP 168.436/O-0

Advogada
OAB/SP nº 349.406

1
Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 1550, Cj. 2903, São Paulo/SP, CEP: 04711-130
Tel: (11) 3360-0500 – www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/12/2019 às 21:31 , sob o número WCOA19701441982
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 579D9CB.
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Emitido em: 10/12/2019 11:21
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0410/2019, foi disponibilizado na página
2701/2707 do Diário da Justiça Eletrônico em 10/12/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Elza Megumi Iida (OAB 95740/SP)
Carlos Alberto Almeida (OAB 106731/SP)
Sandro Domenich Barradas (OAB 115559/SP)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Fernando Cilio de Souza (OAB 121592/SP)
Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves (OAB 240573/SP)
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore (OAB 182831/SP)
Rita Cristina Franco Barbosa Araujo de Souza (OAB 152702/SP)
Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
João Joaquim Martinelli (OAB 175215/SP)
Thiago Jose Hipolito Vieira (OAB 297482/SP)
Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)
Bruno Molina Meles (OAB 299572/SP)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)
Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli (OAB 151716/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
Erika Chiaratti Munhoz Moya (OAB 132648/SP)
Sandra Lara Castro (OAB 195467/SP)
Fabiola Ferramenta Muniz de Faria (OAB 133284/SP)
Joao Batista Tamassia Santos (OAB 103918/SP)
Hudson Moreira da Silva (OAB 216053/SP)
Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner (OAB 139138/SP)
Claudenir Pigao Micheias Alves (OAB 97311/SP)
Dorival Jose Klein (OAB 149514/SP)
Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Alex Moreira dos Santos (OAB 182101/SP)
Vagner Aparecido Alberto (OAB 91094/SP)
Lucas Gomes de Azevedo (OAB 375321/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Gustavo Muff Machado (OAB 154021/SP)
Sueli Aparecida Rodrigues Ugarte (OAB 151729/SP)
Victor Luis de Salles Freire (OAB 18024/SP)
Paulo Sergio Basilio (OAB 113043/SP)
Brisa Maria Folchetti Darcie (OAB 239836/SP)
Daniel de Aguiar Aniceto (OAB 232070/SP)
João Alfredo Stievano Carlos (OAB 257907/SP)
Alessandro Nezi Ragazzi (OAB 137873/SP)
Moacil Garcia (OAB 100335/SP)
Emerson Toro de Abreu (OAB 150393/SP)
Luis Antonio Giampaulo Sarro (OAB 67281/SP)
Miguel Luis Castilho Mansor (OAB 139405/SP)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Pablo Dotto (OAB 147434/SP)
Patricia Aparecida Lasclota (OAB 197475/SP)
Stefano Cocenza Sternieri (OAB 306967/SP)
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MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 18454/BA)
Romina Vizentin Domingues (OAB 133338/SP)
Eduardo Oliveira de Almeida (OAB 54379/RS)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Rogério Bueno Antunes (OAB 299005/SP)
Debora Romano (OAB 98602/SP)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Yan Meirelles de Meireles (OAB 25088/BA)
Mariana de Oliveira Moura Augusto (OAB 207412/SP)
Paulo Roberto Runge Filho (OAB 286895/SP)
Elaine Cristina Vidal (OAB 213393/SP)
Hélder Pereira Nunes (OAB 349953/SP)
Rafael Antonio da Silva (OAB 244223/SP)
Cibele dos Santos Tadim Neves Spindola (OAB 292177/SP)
Andrea Alves dos Santos Cardoso de Souza (OAB 138487/SP)
Anderson Cardoso de Souza (OAB 179823/SP)
Vanessa de Oliveira Akutagawa (OAB 335821/SP)
Bruno Augusto Silva de Arruda (OAB 330400/SP)
Pedro Victor Lannes Botelho Leite Marticorena (OAB 358808/SP)
Nanci Regina de Souza Lima (OAB 94483/SP)
Marcelo Augusto de Barros (OAB 198248/SP)
Cylmar Pitelli Teixeira Fortes (OAB 107950/SP)
Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka (OAB 299226/SP)
Adrianna Chambo Eiger (OAB 305533/SP)
Ângela Ventim Lemos (OAB 32870/BA)
Laerte Angelo (OAB 297796/SP)
Waldemar Cury Maluly Junior (OAB 41830/SP)
Felipe Valente Maluly (OAB 358902/SP)
Antonia Valneide Pinheiro (OAB 289645/SP)
Vanderlei Batista da Silva (OAB 109942/SP)
Juliana Fulgêncio Botelho Guimarães (OAB 368439/SP)
Marília Mateus Marques (OAB 391131/SP)
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino (OAB 174894/SP)
Mirella Guedes Campelo (OAB 203715/SP)
ADRIANA ASTUTO PEREIRA (OAB 80696/RJ)
Lilian Elisa Vieira David (OAB 290859/SP)
Jose Benedito Lazaro da Silva (OAB 119933/SP)
Ivan Spreafico Curbage (OAB 371965/SP)
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)
Rosely Cristina Marques Cruz (OAB 162352/MG)
Greice Kelli dos Santos Ribeiro (OAB 387933/SP)
Igor Maciel Antunes (OAB 74420/MG)
Marcos Antonio Ananias Thomaz (OAB 82902/SP)
Aparecido Donizeti Lopes da Silva (OAB 109342/SP)
MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO (OAB 14630/RS)
Carlos Eduardo Spatari Gonzalez (OAB 333203/SP)
Maurício Santana de Oliveira Torres (OAB 403067/SP)
Silvanira Hipolito da Conceicao Castro (OAB 10919/PI)
Laercio Bruno da Silva (OAB 11255/PI)
Rogério Mazza Troise (OAB 188199/SP)
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)
Roberto Gomes Notari (OAB 273385/SP)
Ivan Lobato Prado Teixeira (OAB 235562/SP)
Jorge Nicola Junior (OAB 295406/SP)
Marco Antonio Pozzebon Tacco (OAB 304775/SP)
César Henrique Ribeiro de Almeida (OAB 435286/SP)

Teor do ato: "Vistos. Estendo os efeitos da decisão de fl. 8682 para deferir os pedidos contidos no
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petitório de fl. 8686/8690, deferindo a dispensa das certidões com relação a participação da recuperanda na
TOMADA DE PREÇOS GSA N° 01/2019, PROCESSO SAA N° 00834/2019, promovida pela Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 015/2019, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 0580002/2019, promovida pelo Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina e
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, Estado de São Paulo,
expedindo-se o necessário. Int."

Cotia, 10 de dezembro de 2019.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário
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DE VIVO | CASTRO | CUNHA | WHITAKER
ADVOGADOS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DO FORO DA COMARCA DE COTIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo n° 1007732-88.2016.8.26.0152
VOTORANTIM
CIMENTOS
S/A,
já
devidamente qualificada, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
GEOSONDA S/A, em trâmite perante esse MM. Juízo, por sua advogada, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que todas as
intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, no nome da
advogada CLAUDIA LOPES FONSECA, OAB/SP 151.683, sob pena de
nulidade.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

CLAUDIA LOPES FONSECA
OAB/SP 151.683
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 10º Andar ∙ Edifício New Century
Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04542-000
Tel. (5511) 3048-3266 ∙ Fax: (5511) 3048-3277
info@dvwca.com.br

www.dvwca.com.br
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA
COMARCA DE COTIA – ESTADO DE SÃO PAULO

= DISPENSA DE CERTIDÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA =
= PEDIDO DEFERIDO POR ESTE D. JUÍZO FLS. 7294; 6942; 6851; 6273; 8682; 8871=

Processo n° 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial

GEOSONDA S/A – em Recuperação Judicial e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – em Recuperação Judicial

G upo

Geoso da ou Recupe a das , já devida e te ualificadas os autos do seu pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, vêm, por seus advogados in fine assinados,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em caráter de urgência, firmes no art.
471 da Lei º

.

/ 5 LFRE , expo e e ue e o ua to segue.

Inicialmente, cumpre destacar que, como é de conhecimento
deste D. Juízo, as atividades empresariais exercidas pelo Grupo Geosonda consistem
majoritariamente na celebração de contratos com o Poder Público, os quais tem como
objeto a prestação de serviços (execução de obras) pelas Recuperandas.

Além disso, sabe-se também que estes contratos, em regra,

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

1

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br
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são firmados mediante processos de concorrências licitatórias.
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Fato é, Excelência, que, em se tratando dos requisitos para
participação de concorrências licitatórias, as Recuperandas vêm constantemente se
deparando com objeções impostas pelo Poder Público em relação à documentação exigida,
conforme outrora informado nestes autos.

Nesse diapasão, cumpre-se destacar que as Recuperandas
pretendem se habilitar para a licitação:

i)

CONCORRÊNCIA

n°

DAEE/563835/2018),

003/DAEE/2018/DLC
promovida

pela

(PROCESSO

Secretaria

de

Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e
Energia Elétrica, cujo objeto do contrato será a execução das
Obras de Implantação de Galeria de Desvio para Alívio do
Trecho Final da Galeria do Córrego Mooca, no município de
São Paulo, Estado de São Paulo (doc. 01);

Ocorre, Excelência, que a Habilitação para a licitação acima
indicada deverá conter, como de praxe e de conhecimento deste D. Juízo, dentre outros
requisitos - todos já preenchidos pelas Recuperandas, (i) certidão de regularidade fiscal e
trabalhista; e (ii) certidão negativa de recuperação judicial e falência.

Nesse contexto, conforme outrora já deferido por este D.
Juízo Recuperacional (fls. 7294; 6942; 6851; 6273; 8682; 8871), mostra-se salutar sejam as
Recuperandas dispensadas da apresentação de certidões negativas de recuperação judicial
e falência, bem como de regularidade fiscal e trabalhista, para participarem da licitação
indicada, sob pena de inviabilizar a manutenção da atividade empresarial e o sucesso da
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presente recuperação judicial:
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Como muito bem observado por este D. Juízo, sendo a
contratação perante o Poder Público a principal fonte de receita do Grupo Geosonda,
obstar a participação das Recuperandas em processos licitatórios por mera ausência de
referidas certidões, na prática, significa inviabilizar o soerguimento das empresas.

pela qual se mostra salutar sejam as Recuperandas dispensadas de apresentarem certidões
Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br
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Nesse passo, importante ressaltar que o caso é análogo aos
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de regularidade fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial
e falência, para que se habilitem na concorrência licitatória acima indicada.

Diante de todo o exposto, requerem as Recuperandas, em
caráter de urgência, a expressa dispensa de Certidão de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, bem como de Certidão de Recuperação Judicial e Falência e
qualquer outra que se faça necessária para contratações com o Poder Público,
especialmente para participarem da:

ii)

CONCORRÊNCIA

n°

DAEE/563835/2018),

003/DAEE/2018/DLC
promovida

pela

(PROCESSO

Secretaria

de

Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e
Energia Elétrica, cujo objeto do contrato será a execução das
Obras de Implantação de Galeria de Desvio para Alívio do
Trecho Final da Galeria do Córrego Mooca, no município de
São Paulo, Estado de São Paulo”.

Outrossim, à luz da celeridade e economia processual, bem
como da urgência do pedido, requerem as Recuperandas sirva a r. decisão como ofício a
ser protocolado/apresentado perante os órgãos competentes para que as Recuperandas
sejam dispensadas de apresentar as Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, bem como de Certidão de Recuperação Judicial e Falência e qualquer
outra que se faça necessária para contratações referentes aos procedimentos licitatórios
acima.

Por fim, reiteram que todas as intimações via Imprensa Oficial
sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Cesar Rodrigo Nunes, inscrito na

Termos em que,
Pedem deferimento.
Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br
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OAB/SP sob o nº 260.942, sob pena de nulidade.
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São Paulo, 16 de dezembro de 2019.

Tiago Aranha D’Alvia
OAB/SP 335.730

Roberto Gomes Notari
OAB/SP 273.385

César H. R. de Almeida
OAB/SP 435.286

Jorge Nicola Junior
OAB/SP 295.406

Marco Antonio P. Tacco
OAB/SP 304.775
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Cesar Rodrigo Nunes
OAB/SP 260.942
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA n° 003/DAEE/2018/DLC
PROCESSO DAEE/563835/2018
LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Rua Boa Vista, 175, 1º andar,
Bloco B, Centro, São Paulo, Capital, no dia 18/12/2019, às 10:00 horas.
O Departamento de Águas e Energia Elétrica, doravante referida como “Unidade
Contratante”, por intermédio do Senhor ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR, RG nº
9.418.666-2 – SSP/SP e CPF nº 031.881.868-00, torna público que se acha reaberta
nesta unidade, situada à Rua Boa Vista, 170, 7º andar, Bloco 5, Centro, São Paulo,
Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, que será
regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Estadual n° 6.544/1989, com as
alterações da Lei Estadual nº 13.121/2008, pelo Decreto Estadual nº 56.565/2010 e
pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

O

Edital

poderá

ser

obtido

gratuitamente

no

endereço

eletrônico

http://www.imprensaoficial.com.br. A versão completa contendo as especificações,
desenhos e demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser
obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples requerimento ou por
meio eletrônico.
O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA, o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações
complementares serão recebidos pela Unidade Contratante em sessão pública que
será realizada no dia, horário e local acima indicados, sendo conduzida pela
Comissão Julgadora da Licitação.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

1. OBJETO

1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a execução das Obras de
Implantação de Galeria de Desvio para Alívio do Trecho Final da Galeria do Córrego
Mooca, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme as especificações
técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo I,
observadas as normas técnicas da ABNT.
1.2. Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o
regime de empreitada por preço unitário e global.
1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto deste
certame é de R$ 22.182.815,68 (vinte e dois milhões, cento e oitenta e dois mil,
oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). Os quantitativos e respectivos
valores unitários estão referidos na planilha orçamentária detalhada que consta do
Anexo VII deste Edital.
2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo
de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que preencherem as
condições e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável.
2.2. Vedações. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou
jurídicas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente
suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a
Administração Pública estadual, direta e indireta, com base no artigo 87,
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública
federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/1993;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital
ou algum dos membros da Comissão Julgadora da Licitação, nos termos do
artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela
elaboração do projeto básico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de
licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual,
municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem
econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em
virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa
ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão
de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo
12 da Lei Federal nº 8.429/1992;
2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a
Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual nº 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública
estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação,
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nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do
artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 58.052/2012.
2.3. Consórcios. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do
artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3.1. No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993, a qual ficará obrigada a atender às condições de liderança
fixadas no Edital;
2.3.2. O compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito
pelos consorciados, deverá ser apresentado dentro do ENVELOPE Nº 2 –
HABILITAÇÃO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designação do consórcio e sua composição;
b) Finalidade do consórcio;
c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o
prazo de vigência contratual;
d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre os consorciados;
e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das
prestações específicas, inclusive a proporção econômica e financeira da
respectiva participação de cada consorciado em relação ao objeto licitado;
f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução
do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratação;
g) Indicação da empresa responsável pelo consórcio e seu respectivo
representante legal, que terá poderes para receber citação, interpor e desistir
de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessários à
participação na licitação e execução do objeto contratado;
h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a
sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência da Unidade
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Contratante até o cumprimento do objeto da contratação, mediante a
emissão do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duração
do consórcio, definido na alínea “c” deste item 2.3.2.
2.3.3. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, em mais
de um consórcio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei Federal
nº 8.666/1993;
2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de
constituição.
2.3.5. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas à
habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3.

FORMA

DE

APRESENTAÇÃO

DOS

ENVELOPES

E

DAS

DECLARAÇÕES

COMPLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados
e indevassáveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a
identificação do licitante (razão social e CNPJ), a referência à Unidade Contratante e
o número deste Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 003/DAEE/2018/DLC

CONCORRÊNCIA nº 003/DAEE/2018/DLC

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

3.2. Declarações complementares. Os licitantes deverão apresentar, fora dos
envelopes indicados no item 3.1, as seguintes declarações complementares:
3.2.1. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em
conformidade com o modelo constante do Anexo II.1;
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3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no
mesmo diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo
II.2;
3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições
estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita
por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado
à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido
no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em
conformidade com o modelo constante do Anexo II.3.
3.3. Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das
declarações exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de
outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição
de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha
as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será
comprovada da seguinte forma:
3.3.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela
Junta Comercial competente;
3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato
de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do
Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite
definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n°
123/2006.
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3.4. A apresentação das declarações complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3
deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal
simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº
11.488/2007 e que não tenham sido alcançadas por nenhuma hipótese legal de
exclusão. A apresentação da declaração sem que haja o efetivo enquadramento está
sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.
3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame
poderão entregar o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA, o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
e as declarações complementares no dia da sessão pública ou enviá-los por
correspondência.
3.5.1. Envio por correspondência. A correspondência, com aviso de
recebimento, deverá ser endereçada à Comissão Julgadora da Licitação, para
o endereço indicado no preâmbulo deste Edital. O envelope externo deverá
conter o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA e o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO,
bem como as declarações complementares, e será admitido com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para a abertura
da sessão pública.
3.5.2. O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informações
do destinatário, as seguintes informações:
URGENTE
CONCORRÊNCIA nº 003/DAEE/2019/DLC
DATA DA SESSÃO: 18/12/2019
HORÁRIO: 10 horas
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4. ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

4.1. Conteúdo. O ENVELOPE Nº1 – PROPOSTA deverá conter os seguintes
documentos, todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu
procurador, juntando-se cópia do respectivo instrumento de procuração:
4.1.1. Proposta de preço, conforme o modelo do Anexo III.1, redigida em
língua portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), com
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, contendo os seguintes elementos:
4.1.1.1 Nome, endereço e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente
licitação;
4.1.1.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente
nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária.
4.1.2. Planilha de preços unitários e totais, conforme o modelo do Anexo III.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e global,
grafados em moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais;
4.1.3. Cronograma físico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3;
4.1.4. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas
(BDI), conforme Anexo III.4;
4.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais, conforme o modelo do Anexo
III.5;
4.1.6. Declaração, em conformidade com o modelo do Anexo III.6, afirmando
que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante
conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de
quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou
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estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto
Estadual nº 60.106/2014.
4.2. A fim de agilizar a conferência pela Comissão Julgadora da Licitação dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3
deverão também ser apresentados em formato eletrônico (“.xls” ou compatível),
copiados em mídia gravável ou regravável (CD-R, CD-RW ou pen drive).
4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicação houver sido dividida em
itens ou lotes, as propostas deverão ser apresentadas separadamente pelo licitante
dentro do mesmo ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA.
4.4. Preços. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra;
serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e.
vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas,
equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia
elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos
sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a
atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas
e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos
de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas
administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes
laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.
4.5. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário
no Anexo III.1, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados
a partir do último dia previsto para o recebimento dos envelopes.
4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissão Julgadora
da Licitação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de
prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se farão por escrito,
preferencialmente por meio eletrônico.
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4.5.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar
prorrogar a sua validade.
4.6. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta
licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer
outras condições não previstas no Edital e nos seus anexos.
4.7. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade,
tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva
ou de dissídio coletivo de trabalho.
4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas
de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar
Federal nº 123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime
tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as
normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de desclassificação pela
Comissão Julgadora da Licitação.
4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno
porte na situação descrita no item 4.8 deverá requerer ao órgão fazendário
competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30,
caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
apresentando à Unidade Contratante a comprovação da exclusão ou o seu
respectivo protocolo.
4.8.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 4.8.1, caberá à Unidade Contratante comunicar o fato ao órgão
fazendário competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do
Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar
Federal nº 123/2006.
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5. ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO

5.1 Conteúdo. O ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes
documentos:

5.1.1. Habilitação Jurídica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o
estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresárias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras,
em se tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
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c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF –
FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual;
g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISSQN.

5.1.3. Qualificação econômico-financeira

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão
mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo
demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor
competente.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá
ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a
homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
a.3) Se o licitante não for sediado no Estado de São Paulo, as certidões
deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências, de
recuperação judicial ou de execução patrimonial.
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b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta;
b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;
b.3) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis
publicadas, de acordo com a legislação pertinente.
c) A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere a alínea
“b” será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo ao balanço patrimonial:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
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d) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC) deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente, equivalente
a R$ 2.218.281,00 (dois milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e um
reais).

5.1.4. Qualificação técnica

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o
caso, da região da sua sede.
b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que
comprovem a prévia execução de obras de características e complexidade
semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o
tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o
prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento)
das parcelas de maior relevância do objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional

UNIDADE

QUANT. EXIGIDA
(50%)

Escavação mecanizada em solo não
b.1) rochoso, com profundidade até 6,00
metros

m³

14.935,00

Execução de galeria com aduelas de
concreto pré-moldada com

m

333,00

Nº

b.2)

DESCRIÇÃO
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dimensão interna igual ou superior a
4,00 x 2,00
Escoramento para galerias moldadas,
utilizando perfis metálicos, com
b.3)
reaproveitamento – profundidade
≤4,00, com boca de 5 a 8 m
Execução de galeria por método não
b.4)
destrutivo (túnel Linner Ø 4,00
metros)
b.5

Reforço de solo com injeção de
cimento Ø 0,60 m

Execução de concreto asfáltico para
b.6 aplicação em pavimentação, usinado
a quente

m²

4.496,00

m

16,50

m

1.271,50

ton

864,00

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de
Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme
o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo
da contratação, a saber:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

Nº

DESCRIÇÃO

UNIDADE

CAPACIDADE
TÉCNICOPROFISSIONAL

c.1)

Escavação mecanizada em solo não
rochoso, com profundidade até 6,00
metros

m³

ENGENHEIRO
CIVIL
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Execução de galeria com aduelas de
concreto pré-moldada com dimensão
c.2)
interna igual ou superior a 4.00 x 2,00
Escoramento para galerias moldadas,
utilizando perfis metálicos, com
c.3)
reaproveitamento – profundidade ≤4,00,
com boca de 5 a 8 m

m

ENGENHEIRO
CIVIL

m²

ENGENHEIRO
CIVIL

c.4)

Execução de galeria por método não
destrutivo (túnel Linner Ø 4,00 metros)

m

ENGENHEIRO
CIVIL

c.5)

Reforço de solo com injeção de cimento
Ø 0,60 m

m

ENGENHEIRO
CIVIL

c.6)

Execução de concreto asfáltico para
aplicação em pavimentação, usinado a
quente

ton

ENGENHEIRO
CIVIL

d) declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica
especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários
à execução do objeto licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1.
e.1). A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à
execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações
e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo
com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Unidade
Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados
levantados por ocasião da visita técnica.
e.2). Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessário. As visitas devem ser previamente agendadas junto a Diretoria de
Engenharia e Obras, fone (11) 3293 8579 e poderão ser realizadas até o dia útil
imediatamente anterior à sessão pública.
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e.3). Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar
dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações
necessárias à elaboração da sua proposta.
e.4) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que
impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser
previamente autorizados pela Unidade Contratante.
e.5) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas
condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar
quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações
sobre o local em que serão executados os serviços objeto da contratação.

e.6) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para
participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da
possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que
lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIII.2 do
Edital.

5.1.4.1. Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional. Será
admitido o somatório de até 03 (três) atestados por item para a comprovação da
capacidade técnica do licitante requerida na alínea “b “deste item 5.1.4.
5.1.4.2. Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnicoprofissional. A comprovação do vínculo profissional a que se refere a alínea “c” do
subitem 5.1.4 pode se dar mediante a apresentação de contrato de trabalho,
anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de
prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços.
No caso de sócio(s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social
atualizado.
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5.1.5. Declarações e outras comprovações

5.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que
se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação
do item 2.2 deste Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das
disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999;
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos
do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
5.1.5.4. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendose a empregar, na execução do objeto desta licitação, somente produtos e
subprodutos de origem exótica e, no caso da utilização de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa (artigo 1º do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a
obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica devidamente
cadastrada no CADMADEIRA, de acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital.
5.1.5.5. Declaração, subscrita por representante legal do licitante, comprometendose a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição (Lei Estadual nº
16.775/2018), de acordo com o modelo do Anexo IV.3 deste Edital.
5.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
5.2.1. Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação poderão
ser apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista
do original, será autenticada por membro da Comissão Julgadora da Licitação na
própria sessão pública.
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5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP poderão informar o respectivo
cadastramento e apresentar no ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO apenas os
documentos relacionados nos itens 5.1.1 a 5.1.5 que não tenham sido apresentados
para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos
prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas. A Comissão
Julgadora da Licitação diligenciará junto ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos
requisitos de habilitação constantes do respectivo cadastro.
5.2.3. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas
certidões apresentadas, a Comissão Julgadora da Licitação aceitará como válidas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão
pública para entrega dos envelopes e declarações complementares.
5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do
licitante, os documentos exigidos no item 5.1.2 deverão ser apresentados tanto pela
matriz quanto pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato.
5.2.5. Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de
tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no
presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
5.2.6.

Habilitação

nos

casos

de

subcontratação

obrigatória

de

ME/EPP/COOPERATIVAS. Quando, em virtude do tratamento diferenciado
previsto no artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a Unidade
Contratante exigir da adjudicatária a subcontratação obrigatória de microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, nos termos do item 13
deste Edital, o licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO a
documentação de regularidade fiscal e trabalhista das potenciais subcontratadas,
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ainda que exista alguma restrição, sendo-lhes facultado regularizar a sua situação
no prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, nos termos do artigo
43, §1º da mesma Lei Complementar.

6.

SESSÃO

PÚBLICA

DE

ENTREGA

DOS

ENVELOPES

E

DECLARAÇÕES

COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
a Comissão Julgadora da Licitação instalará a sessão pública para receber os
ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA, os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO e as declarações
complementares a que se refere o subitem 3.2, e, na sequência, procederá ao
credenciamento dos representantes dos licitantes.
6.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
procuração com poderes específicos para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua
interposição.
6.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato
de designação dos dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o
caso, e outros documentos eventualmente necessários para a verificação dos
poderes do outorgante e do mandatário.
6.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma
pessoa.
6.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser assistida
por qualquer pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes
devidamente credenciados pela Comissão Julgadora da Licitação, na forma dos itens
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6.1.1 a 6.1.3, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos
ou perturbem o bom andamento dos trabalhos.
6.3. Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Comissão Julgadora da Licitação
implica na aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas
neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o licitante a
declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação,
quando for o caso.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Após o credenciamento dos presentes, a Comissão
Julgadora da Licitação procederá à abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA. Os
documentos neles contidos serão verificados e rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissão e, posteriormente, serão juntados ao
respectivo processo administrativo.
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA estará
encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO serão rubricados pelos
representantes dos licitantes e pelos membros da Comissão Julgadora da
Licitação e serão mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura
em momento próprio da sessão pública.
7.2. Análise. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA serão
analisados pela Comissão Julgadora da Licitação, que verificará a exatidão das
operações aritméticas realizadas pelo licitante e procederá às correções
correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser
considerado para fins de julgamento da proposta.
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7.2.1. Em caso de discrepância entre valores, a Comissão Julgadora da
Licitação tomará como corretos os valores unitários informados pelo licitante
na planilha de preços unitários e totais.
7.2.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissão Julgadora da Licitação, desde que não haja
majoração do preço proposto.
7.3. Desclassificação. Será desclassificada a proposta que:
7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste
Edital;
7.3.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
7.3.3. não apresentar as especificações técnicas previstas no Projeto Básico e
demais documentos que integram o Anexo I do Edital;
7.3.4. apresentar valor global superior àquele orçado pela Unidade
Contratante na planilha orçamentária detalhada, que integra este Edital como
Anexo VII;
7.3.5. apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;
7.3.6. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com
a execução do objeto;
7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Unidade
Contratante; ou
b) valor orçado pela Unidade Contratante.
7.3.6.2. Nas hipóteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 será facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissão Julgadora da Licitação,
a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificação.
7.3.7. não estiver acompanhada da declaração de elaboração independente
de proposta, exigida pelo item 4.1.6 do Edital;
7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer
acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do
presente certame licitatório.
7.4. Diligências complementares. A Comissão Julgadora da Licitação poderá a
qualquer momento solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos
serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que
julgar necessários para analisar a aceitabilidade da proposta.
7.5. Julgamento. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta,
ofertas de vantagem não prevista neste instrumento convocatório, baseadas nas
propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condições diferentes
dos fixados neste Edital.
7.6. Classificação. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão
Julgadora da Licitação, que elaborará a lista de classificação observando a ordem
crescente dos preços apresentados.
7.7. Empate ficto. Será assegurado direito de preferência aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as
condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas
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sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada
na lista de que trata o item 7.6.
7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas
condições do item 7.7 que tiver apresentado o menor preço será convocada
pela Comissão Julgadora da Licitação para apresentar nova oferta com valor
total inferior à proposta mais bem classificada.
7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte
ou cooperativas nas condições do item 7.7, a Comissão Julgadora da Licitação
realizará sorteio para identificar aquela que primeiro poderá apresentar a
nova oferta, nos termos do item 7.7.1.
7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
melhor classificada desista de apresentar a nova oferta ou não se manifeste
no prazo estabelecido pela Comissão Julgadora da Licitação, serão
convocados os demais licitantes que atendam às condições do item 7.7, na
respectiva ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.
7.7.4. O exercício do direito de preferência de que trata este item 7.7 ocorrerá
na mesma sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação,
em nova sessão a ser realizada em dia e horário comunicados aos licitantes
pela imprensa oficial. O não comparecimento implicará na preclusão do
direito de preferência que poderia ser exercido pelo licitante ausente.
7.7.5. Não haverá direito de preferência quando a melhor oferta inicial,
segundo a lista de classificação do item 7.6, houver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007.
7.8. Sempre que uma proposta não for aceita, e antes de a Comissão Julgadora da
Licitação passar ao julgamento da proposta subsequente, haverá nova verificação
da eventual ocorrência de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o
caso.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2019 às 12:59 , sob o número WCOA19701485769
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 584957F.

fls. 9011

.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

7.8.1. Exercido o direito de preferência, será elaborada uma nova lista de
classificação com base na ordem crescente dos preços apresentados.
7.8.2. Não sendo aplicável o direito de preferência, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a lista de classificação inicial do item 7.6.
7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
7.9.1. produzidos no País;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor
da etapa de julgamento das propostas ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado
na mesma sessão pública ou, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova
sessão a ser realizada em dia e horário comunicados aos licitantes pela imprensa
oficial.
7.11. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas,
a Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de novas propostas, marcando-se nova data para a sessão
pública mediante publicação na imprensa oficial.
7.12. Devolução dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO dos licitantes
que tiveram suas propostas desclassificadas serão devolvidos fechados depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou, caso interposto, no caso
de desistência ou após a prolação de decisão desfavorável ao recurso.
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7.13. Desistência de proposta. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da
Licitação.
8. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1. Abertura dos envelopes. Serão abertos os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO
dos três licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas.
Havendo inabilitação, serão abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO
quantos forem os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificação final da
etapa de julgamento das propostas, até que se complete o número de três ou se
esgote a lista de licitantes classificados.
8.2. A critério da Comissão Julgadora da Licitação, a abertura dos ENVELOPES N° 2
– HABILITAÇÃO será feita na mesma sessão pública, se todos os licitantes desistirem
da interposição de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e
horário comunicados mediante publicação na imprensa oficial.
8.3. Verificação das condições de participação. Como condição prévia ao exame
dos documentos contidos no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO, a Comissão Julgadora
da Licitação verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de
participação previstas no item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serão consultados os seguintes cadastros:
8.3.1.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho
Nacional

de

Justiça

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 será realizada em
nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3.3. Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão
Julgadora da Licitação reputará o licitante inabilitado.
8.4. Análise. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO em face das
exigências previstas no item 5 deste Edital.
8.4.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá suspender a sessão pública
para analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma
oportunidade, nova data e horário em que retomará os trabalhos,
informando aos licitantes. Nessa hipótese, os documentos de habilitação já
rubricados e os ENVELOPES N° 2 – HABILITAÇÃO ainda não abertos
permanecerão em poder da Comissão até que seja concluída a análise da
habilitação.
8.4.2. Será admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos
documentos de habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão
Julgadora da Licitação, registrado em ata e acessível a todos.
8.4.2.1. As falhas passíveis de saneamento relativas a situação fática ou jurídica
preexistente na data da abertura da sessão pública de entrega dos envelopes
e declarações complementares, indicada no preâmbulo do Edital.
8.4.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
no afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
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8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não será
exigida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitação de
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007. Entretanto, será
obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital
no ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO, ainda que apresentem alguma restrição.
8.5.1. Será assegurado o prazo de cinco dias úteis contados a partir do
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame para
regularização da regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da
Comissão Julgadora da Licitação, poderá ser prorrogado por igual período.
8.5.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no prazo
indicado no item 8.5.1 deste Edital implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, sendo
facultado à Comissão Julgadora da Licitação convocar os licitantes
remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
8.6. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, a
Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis
para a apresentação de nova documentação, marcando-se nova data para a sessão
pública mediante publicação na imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1.Resultado. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo
todos os requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste
Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço.
9.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.
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9.3. Preços finais no direito de preferência. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as
condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o
direito de preferência de que trata o item 7.7 deste Edital deverá apresentar, no
prazo de dois dias úteis contados da data de adjudicação do objeto, os novos preços
unitários para a contratação a partir do valor total final obtido no certame.
9.3.1. Os novos preços unitários serão apresentados em planilha elaborada
de acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.
9.3.2. Caso a obrigação estabelecida no item 9.3 não seja cumprida pelo
licitante, os preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados
pela Comissão Julgadora da Licitação mediante a aplicação linear do
percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na
proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente,
sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.
9.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial.
9.4.1. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública em que
o resultado for proclamado pela Comissão Julgadora da Licitação, hipótese
em que a intimação constará da respectiva ata.
9.4.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela publicação
no Diário Oficial do Estado.
9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação nas diversas
fases do presente certame poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a
interposição de recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato
ou da lavratura da ata, conforme o caso.
9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante,
no endereço indicado no preâmbulo deste Edital.
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9.5.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem
desacompanhados das respectivas razões de fato e de direito.
9.5.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os
quais poderão apresentar contrarrazões no prazo de cinco dias úteis.
9.5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo
de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente
informado.
9.5.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a
habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.
9.6. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem interposição
de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão Julgadora
da Licitação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para
homologação do resultado do certame e adjudicação do objeto ao licitante
vencedor, publicando-se os atos no Diário Oficial do Estado.
10. CONTRATAÇÃO

10.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada
para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.
10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato
será fixado pela Unidade Contratante no ato de convocação e poderá ser
prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela
Unidade Contratante.
10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de
contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária
mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio eletrônico,
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com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e
devolvido no prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de
seu recebimento.
10.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da celebração do
contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de
comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver
com o prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificará a situação por
meio eletrônico e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao
expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente
justificada. Se não for possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será
notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois
dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.
10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato, bem
como para a realização dos pagamentos dele decorrentes, a inexistência de registros
em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada
cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
10.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a
celebração do contrato:
10.4.1. a indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária
com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa;
10.4.2. a apresentação do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste
Edital com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, quando a
sede da adjudicatária estiver situada em região não compreendida na área
de jurisdição da referida entidade;
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10.4.3. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do
certame licitatório, houver se comprometido a exibir por ocasião da
celebração do contrato por meio de declaração específica, caso exigida no
item 5.1.5 deste Edital;
10.4.4. A regularização da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condições do art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/2007 que tenha sido habilitada com restrições, nos
termos do item 8.5 deste Edital.
10.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das
condições de celebração previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções
previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Unidade
Contratante poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que
respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta
vencedora.
11. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

11.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da
contratação, a adjudicatária deverá prestar garantia de execução correspondente a
5% (cinco por cento) do valor da contratação.
11.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa
injustificada para a assinatura do contrato, caracterizando descumprimento
total da obrigação assumida, nos termos do item 10.5, e sujeitando a
adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes.
11.1.2. Se o valor global da proposta da adjudicatária for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do
§ 1º do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/1993, será exigida a prestação de
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garantia adicional correspondente à diferença entre o menor valor calculado
com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
11.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:
11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante
depósito bancário em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em
conta que contemple a correção monetária do valor depositado.
11.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida
pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
11.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento
deverá constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827
do Código Civil.
11.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita
se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal
cobertura não conste expressamente da apólice, a adjudicatária poderá
apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o
seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os
eventos indicados no item 11.3 do Edital.
11.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:
11.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do
contrato;
11.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes de
culpa ou dolo da contratada durante a execução do objeto do contrato;
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11.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade
Contratante à contratada na forma do item 12 deste Edital; e
11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato
não adimplidas pela contratada, quando couber.
11.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade
que não as seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou força maior;
11.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de
atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante.
11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da
vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos
ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade
Contratante após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia;
11.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos
prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o
valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela Unidade
Contratante para fazê-lo.
11.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado
o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada
extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com a autorização concedida
pela Unidade Contratante para que a contratada realize o levantamento do depósito
em dinheiro.
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12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos
86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº
6.544/1989 ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:
12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Unidade Contratante;
12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;
12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública estadual, por prazo não superior
a dois anos;
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos causados e após
decorrido o prazo da sanção do item 12.1.3.
12.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade
Contratante rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e
ampla defesa, aplique as demais sanções eventualmente cabíveis.
12.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser
registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo –
CAUFESP, no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas
– e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).
12.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os
valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada
pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no
termo de contrato.
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12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
Administração Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de
instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei
Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da
aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.
12.6. Uso irregular de madeira exótica ou nativa da flora brasileira. O
descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, do
Decreto Estadual n° 53.047/2008 sujeitará a contratada à aplicação da sanção
administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública por até três
anos, estabelecida no artigo 72, §8º, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de
sua responsabilização na esfera criminal e sem prejuízo da aplicação das demais
sanções administrativas cabíveis.
13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Limites. Mediante prévia e expressa autorização da Unidade Contratante, a
contratada poderá subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, para a execução de todas as atividades,
com exceção das relacionadas às parcelas de maior relevância do objeto licitado.
13.1.1. Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior
relevância do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais
houver sido exigida na habilitação, como requisito de qualificação técnica,
a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.
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13.1.2. A autorização dada pela Unidade Contratante é condição para a
subcontratação regular, mas não implica em partilha nem redução das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.
13.1.3. Cabe à contratada zelar pela perfeita execução do objeto do
contrato, bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a Unidade
Contratante pelo cumprimento das obrigações que forem objeto de
subcontratação.
13.1.4. Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.
13.2. Procedimento. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte
procedimento:
13.2.1. Submissão, pela contratada, de pedido fundamentado de
subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a
quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;
13.2.2. Autorização prévia, por escrito, da Unidade Contratante para a
subcontratação;
13.2.3. Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade
jurídica, fiscal e trabalhista exigidos na habilitação do certame licitatório;
13.2.4. Análise e aprovação por escrito, pela Unidade Contratante, da
documentação apresentada pela subcontratada. A subcontratada que não
demonstrar a regularidade da documentação exigida no item 13.2.3 poderá
ser substituída pela contratada, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe
for assinalado pela Unidade Contratante.
13.2.5. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste
equivalente celebrado entre a contratada e a subcontratada, o qual será
juntado aos autos do processo administrativo.
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13.3. Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente
autorizadas pela Unidade Contratante. A subcontratação não formalizada segundo
o procedimento previsto no item 13.2 deste Edital, aplicável inclusive nas hipóteses
de substituição da subcontratada, constituirá motivo para a rescisão unilateral do
contrato.

14. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO
OBJETO
14.1. Remissão ao contrato. As condições de recebimento do objeto, bem como
as normas aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos critérios de reajuste,
quando aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o
Anexo V deste Edital.
15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, devendo
protocolar a petição no endereço indicado no preâmbulo em até cinco dias úteis
antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes e das
declarações complementares. As impugnações não suspendem os prazos previstos
no Edital.

15.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora da
Licitação em até três dias úteis, contados do protocolo.
15.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data
para realização da sessão pública, se for o caso.
15.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e ficarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.
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15.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo
licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no
Projeto Básico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas
em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os
licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
16.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da
Licitação.
16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada
mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
16.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo
para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera
administrativa.
16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos
em dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Projeto Básico
Anexo II – Declarações complementares
Anexo II.1 – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação;
Anexo II.2 - Declaração de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
Anexo II.3 – Declaração de enquadramento como cooperativa que
preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº
11.488/2007.
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Anexo III – Modelos para o ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
Anexo III.1 – Modelo de proposta de preço;
Anexo III.2 – Modelo de planilha de preços unitários e totais;
Anexo III.3 – Cronograma físico-financeiro;
Anexo III.4 – Demonstrativo da composição do BDI;
Anexo III.5 – Demonstrativo dos encargos sociais;
Anexo III.6 – Declaração de elaboração independente de proposta.
Anexo IV – Modelos para o ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
Anexo IV.1 – Declaração a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;
Anexo IV.2 – Declaração de compromisso de utilização de produtos
e subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual nº
53.047/2008;
Anexo IV.3 – Declaração de ciência quanto à proibição do uso de
amianto, asbesto e derivados no Estado de São Paulo, nos termos
da Lei Estadual nº 16.775, de 22 de junho de 2018.
Anexo V - Minuta do contrato
Anexo VI– Cópia da Resolução SIMA nº 30, de 10/05/2019;
Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada
Anexo VIII – Modelos referentes à vistoria técnica

São Paulo, 05 de novembro de 2019.

ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR
Superintendente
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ANEXO I
Projeto Básico

Anexo I.1 – Memorial Descritivo, fls. 404/424;
Anexo I.2 – Especificações Técnicas, fls. 425/470;
Anexo I.3 – Critérios de Medição, fls. 471/497;
Anexo I.4 – Plantas, fls. 498/511;
Anexo I.5 – Autorizações, fls. 512/532;
Anexo I.6 – Cadastros de Interferências, fls. 533/576
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ANEXO II
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO II.1
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n°
___/___, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento
convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na
redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008
(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n°
___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da
Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações
previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2019 às 12:59 , sob o número WCOA19701485769
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 584957F.

fls. 9030

.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

ANEXO II.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n°
___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº
12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art.
3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante
Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III
MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

ANEXO III.1
MODELO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N º ____/____
PROCESSO N º ____/____
À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante _______________________ (firma/denominação, endereço da sede/filial,
CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado
minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do
objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo
valor total de R$ __________________ (valor por extenso), já computado o BDI, nos
termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte
indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
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ANEXO III.3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA N º ____/____
PROCESSO N º ____/____
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L)

%

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1. Administração Central (AC)

%

PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF)

%

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA
1. Seguros (S)

%

2. Garantias (G)

%

3. Riscos (R)

%
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias

%

PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS
1. Imposto Sobre Serviços – ISS

%

2. Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS

%

3. Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS

%

4. Contribuição previdenciária

%
Subtotal Tributos (T)

%

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, tem-se
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Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneração;
T: taxa de incidência de tributos;

BDI adotado na proposta
(Acórdão TCU-Plenário nº 2622/2013)

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

%
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ANEXO III.5
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ANEXO III.6
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n°
___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes
da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
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f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de
forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº
12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos
atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações

ou

prorrogações

de

contratos

celebrados

com

a
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administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO”

ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n°
___/___:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na
forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item
2.2 deste Edital, tampouco se enquadra em vedação decorrente das disposições da
Lei Estadual nº 10.218/1999; e
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo
único do artigo 117 da Constituição Estadual.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/2008

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº
53.047/2008, que o licitante ________________________ nome empresarial), interessado
em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, somente utilizará
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa de procedência
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
– SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação
vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a
rescisão do contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas
na Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº
9.605/1998, sem prejuízo de outras implicações na esfera criminal.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E
DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775,
DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
CPF nº:
__________________________________
DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº
53.047/2008, que o licitante ________________________ nome empresarial), interessado
em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, se compromete a
cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe
o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composição.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA n° 003/DAEE/2018/DLC
PROCESSO DAEE/563835/2018
CONTRATO n.° XX/20XX

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA – DAEE
_________

__________

E ________ __________
______,

TENDO

POR

OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE DESVIO PARA
ALÍVIO DO TRECHO FINAL DA GALERIA DO
CÓRREGO MOOCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO

O Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, doravante designado
“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Senhor ALCEU SEGAMARCHI
JUNIOR, RG nº _______________ e CPF nº _______________, no uso da competência
conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e _______________,
inscrita no CNPJ sob nº _______________, com sede _______________, a seguir
denominada

“CONTRATADA”,

neste

ato

representada

pelo

Senhor(a)

_______________, portador do RG nº _______________ e CPF nº _______________, em face
da adjudicação efetuada no certame licitatório indicado em epígrafe, celebram o
presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Estadual n°
6.544/1989, da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares
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aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que
reciprocamente outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato Execução das Obras de Implantação de
Galeria de Desvio para Alívio do Trecho Final da Galeria do Córrego Mooca, no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme as especificações técnicas
constantes do Projeto Básico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas técnicas
da ABNT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia
e a qualidade requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá ter início a partir da data da ordem de início dos serviços,

obedecidas as condições estabelecidas no Projeto Básico e no Edital indicado no
preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e
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adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro
apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia
celebração de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela
CONTRATADA e instrumentais à execução do objeto deverão ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente ajuste será de 12 (doze) meses contados a partir
da data da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado mediante a
celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação do cronograma
físico-financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.
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CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, que constitui
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS
I. - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
indicada no preâmbulo deste termo;
II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,
especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da
fiscalização do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;
III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação
dos equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato,
diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;
V. Contratar e manter, durante toda a execução contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cópia ao CONTRATANTE das respectivas apólices e eventuais alterações ou
substituições:
a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura
de danos corporais ou materiais a terceiros em consequência da execução de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislação pertinente;
VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que não forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA;
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b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual
de terceiros;
c) de defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais
subcontratadas;
d) de destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente à obra;
e) da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, da obra danificada por
incêndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;
VII.

Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados

acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as
responsabilidades daí decorrentes;
VIII.

Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços

a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;
IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA
que estarão atuando na execução das obras em questão, atualizando sempre que
necessários e/ou quando houver alterações;
X.

Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua

propriedade, bem como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os
fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua
guarda e distribuição;
XI.

Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho,

devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ou PCMAT
(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção), quando
for o caso;
XII.

Manter na obra equipe técnica especializada, e em número suficiente para cumprir o

prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2019 às 12:59 , sob o número WCOA19701485769
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 584957F.

fls. 9048

.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados na obra,
inclusive terceirizados.
XIII.

Indicar

representante

ou

preposto,

devidamente

credenciado

junto

ao

CONTRATANTE, para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de
fiscalização a assistência necessária ao desempenho das suas tarefas;
XIV.

Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do

canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;
XV.

Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
XVI.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao CONTRATANTE;
XVII.

Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do

Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e
defeitos provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade
pela segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em
razão do solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil;
XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº
8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente ao
prejuízo apurado;
XIX.

Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham
prestado serviços ao CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro
documento ou comprovação que seja solicitado;
XX.

Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no

Projeto Básico (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
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obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”,
licenças ambientais, alvarás, etc.);
XXI.

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo-

os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização;
XXII.

Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita

execução do objeto do contrato;
XXIII.

Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos

com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o
uso de qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie;
XXV.

Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;
XXVI. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com
fotografia recente;
XXVII. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados,
quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;
XXVIII. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que
verificar durante a execução dos serviços;
XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os
esclarecimentos que lhe forem solicitados;
XXX.

Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja

sendo executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco
a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
XXXI. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato
mudanças pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa
ou qualitativa de objeto nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE;
XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas aplicáveis;
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XXXIII. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de
projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diário de Ocorrências”
todas as observações apresentadas pela fiscalização;
XXXIV.

Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes

aos produtos, projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela
CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações
que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, alterá-los e utilizálos sem limitações;
XXXV. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços
contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

XXXVI. Providenciar o licenciamento e outros requisitos para instalação do canteiro
de obras e execução dos serviços, além dos constantes no Anexo I.5, que trata
das autorizações, sendo também responsável por todas as providências, bem
como pelo pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de
serviços públicos, para efetivação das ligações definitivas de água, telefone,
energia elétrica, esgoto, gás e outros pertinentes, sendo estas condições
necessárias ao recebimento definitivo da obra. Deverá providenciar ainda os
devidos licenciamentos e alvarás junto aos órgãos competentes, inclusive
Prefeituras, Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais de todas as esferas,
quando for o caso, inclusive autorizações pertinentes a SMT/CET.
XXXVII. Elaborar o projeto executivo de acordo com o item 13 da planilha de quantidades e
preços e do critério de medição, inclusive estudos técnicos a respeito das interferências
existentes sob o leito das ruas e avenidas no entorno da obra, submetendo-o a prévia
aprovação da contratante;
XXXVIII.

Implantar um plano de desvio de tráfego aprovado pela SMT/CET

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
XXXIX. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria
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ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao
objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados;
XL.Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº
12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, abstendo-se de práticas como as
seguintes:
a)

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente,

financiar,

custear,

patrocinar

ou

de

qualquer

modo

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos
praticados;
d) no tocante a licitações e contratos:
i.

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

ii.

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

iii.

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

iv.

fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

v.

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

vi.

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ou
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vii.

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a Administração Pública;

e) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras
e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional;
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
XLI.

Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a

fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho
adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
XLII. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de
origem nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual nº 53.047/2008, proceder às
respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;
XLIII. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual
nº 16.775, de 22 de junho de 2018.
XLIV.

Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver

instalado para executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas
utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;
XLV.

Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil

originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº
307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
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c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;
d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas.
XLVI.

Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de

Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, conforme o caso;
XLVII. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo
órgão ambiental federal, estadual ou municipal.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:
Expedir ordem de início dos serviços;
I- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta;
II- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato;
III- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os
termos deste ajuste;
IV-Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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V- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
VI-Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas
físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas
normas de segurança internas;
VII- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;
VIII- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a
ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em
tempo hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos;
VIII. Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da
execução contratual, bem como realizar as medições dos serviços efetivamente
executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Todas as vistorias serão acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá manter na obra livro denominado “Diário de Ocorrências” ou
“Diário de Obras”, em formatação fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado
pelo CREA/SP, servindo como comunicação formal entre as partes quando as anotações
forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro
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deverá ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em
cópia, ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diário de Ocorrências” ou “Diário de Obras” deverão ser registrados
todas as ocorrências e operações realizadas na obra, em especial:
I.

as condições especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II.

o número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

III. o recebimento de materiais;
IV. as fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas;

PARÁGRAFO QUARTO
A

fiscalização

exercida

pelo

CONTRATANTE

não

exclui

nem

reduz

a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO
A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária
contratada para esta finalidade.

PARÁGRAFO SEXTO
É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre
os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por
ela indicados.
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CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratação é de R$ ___________ (______________________).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No valor total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como:
materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em
atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente,
locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra;
tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais,
estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si;
multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e
alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de
segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório;
acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por
norma técnica, entre outros.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente
à contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse
regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei
Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações
avençadas perante o CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilíbrio econômicofinanceiro com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as
vantagens daquele regime tributário diferenciado
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CLAUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o
crédito orçamentário ___________, de classificação funcional programática _________ e
categoria econômica ___________

PARAGRÁFO ÚNICO
Quando a execução do contrato se protrair para além do presente exercício
financeiro, as despesas em cada exercício subsequente ao inicial correrão à conta
dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação
será feita no início de cada exercício financeiro
CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES

As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser
precedidas de solicitação da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias,
instruída com os seguintes elementos:
I. relatórios escrito e fotográfico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;
III. declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de
madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de
utilização de produtos e subprodutos de origem nativa:
a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°,
parágrafo primeiro, do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaração, sob as
penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa
jurídica cadastrada no CADMADEIRA;
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b) apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da
legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais,
Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas
cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e
concluídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos
serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos,
catálogos, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante
do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO
Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA
a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo
1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo
com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cópias de documentos
indicadas no caput desta Cláusula.
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CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS

Os

pagamentos

serão

efetuados

em

conformidade

com

as

medições,

correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos
termos desta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá
ser feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar
Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações:
I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação
municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo,
pelo tomador dos serviços;
II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo
tomador dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em
nome da CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de
“RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos
serviços:
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a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade
competente com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o
caso, da condição de isenção;
b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao serviço executado e deverá estar
referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de
cobrança equivalente;
c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento
do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento
referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA
apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para
o recolhimento.
d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo
necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no
Projeto Básico. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela
CONTRATADA das seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade:
I. apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS;
II. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme
o caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto
e o número do processo administrativo;
III. colocação de placas;
IV. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente;
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V. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos
no contrato, vencidos até então.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte
procedimento:
I. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até dois dias
úteis após a sua realização;
II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis contados
a partir do recebimento da medição;
III. a CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de
pagamento.
IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à
CONTRATADA no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.
V.

As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para

retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das
faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;
VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a
prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os
atrasos verificados.

PARÁGRAFO QUARTO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado
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por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição
poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA, de que os registros estão
suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido
na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio
por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos
determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

PARÁGRAFO SÉTIMO
A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços
por ela executados.

PARÁGRAFO OITAVO
Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é
necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais
relativas a pagamentos e atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas
não serão aceitas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços do contrato não serão reajustados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
Só será admitido reajuste, em caráter excepcional, quando o prazo de execução do
objeto sofrer prorrogação, observados os termos deste instrumento, de modo a
ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de referência dos
preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, não será
concedido o reajuste de preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Para o reajuste serão observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentação da proposta e os índices de Terraplenagem, Estrutura e
Obras de Arte em Concreto (Geral), de Pavimentação (Geral) e Serviços Gerais com
Predominância de Mão de Obra, calculados pela FIPE, divulgado pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer
aos requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993, será
proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão
deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o
caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para menos,
respectivamente.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de
Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte
interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em
especial nas seguintes hipóteses:
I.

a efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar
comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte
interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à
sessão pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior
à expiração da vigência do contrato;
III. não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos
suportados pela parte interessada;
IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de
seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de
evitar a sua ocorrência;
V. a elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já
contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.
VI. o evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à
CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários ao objeto do contrato, até o limite de:
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I.

50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no
caso de reforma de edifícios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e
acréscimos, nos demais casos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada
por meio da celebração de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal
n° 8.666/1993. É nula a alteração determinada por ordem verbal da CONTRATANTE,
ainda que proveniente da autoridade competente para autorizar a celebração do
Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensação entre eles, os limites de alteração previstos em lei.
I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na
Decisão nº 215/1999, do Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:
a) a alteração seja consensual;
b) não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos
oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público,
acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório;
c) não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade
técnica e econômico-financeira do contratado;
d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2019 às 12:59 , sob o número WCOA19701485769
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 584957F.

fls. 9066

.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

e) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro
de natureza e propósito diversos;
f) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à
otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais
e econômicos decorrentes;
g) demonstre-se que as consequências da outra alternativa (i.e., rescisão
contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício
insuportável ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive
quanto à sua urgência e emergência.
II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se
os requisitos elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do
processo administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa
expressa por parte da autoridade competente para autorizar a celebração do
aditamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços
unitários e totais apresentados pela CONTRATADA à época da licitação.
I. Os itens que não estiverem previstos na planilha de preços unitários e totais serão
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial
de Custos da CPOS, vigente à época da contratação. Justificadamente, poderão ser
utilizados como referência os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, do Sistema de Custos de Obras
Rodoviárias – SICRO, ou de outros sistemas de preços utilizados por outros órgãos
públicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.
II. Não havendo previsão nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos
serão remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo
CONTRATANTE com no mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos
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autos do processo por ocasião do aditamento, adotando-se para cada item o valor
mínimo obtido na pesquisa realizada.

PARÁGRAFO QUARTO
Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo
anterior será aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferença
entre o valor total constante da Planilha Orçamentária Detalhada, que integra o
Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA, acrescentando-se a esse
resultado o mesmo percentual do BDI indicado na proposta. Quando cabível, o
resultado final será atualizado pelos mesmos índices de reajuste de preços previstos
neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
deste

ajuste.

As

condições

de

subcontratação,

quando

permitida

pelo

CONTRATANTE, deverão obedecer aos termos e condições previstos no Edital
indicado no preâmbulo deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a
execução deste contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária,
cumulativamente:
I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de
todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação,
II. mantiver as demais cláusulas e condições do contrato;
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III. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e
IV. contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

A CONTRATADA prestou garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da contratação, no valor de R$ _____________ (valor por extenso) representada pela NL
(Nota de Lançamento) nº __________, de ____/_____/____.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte,
perante o CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da
Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, nos
termos do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento e do seu Anexo VI.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de
qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal
nº 8.666/1993 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e
anexos da licitação indicada no preâmbulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita
informando o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais
pendências verificadas.
II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo ao CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento
Provisório.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após a
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas
as exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de
Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação
para o recebimento definitivo de objeto:
I.

alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Município;
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II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as
built”);
III. manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra
por força deste contrato;
IV. relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
V. resultados dos testes e ensaios realizados;
VI. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
VII. laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
VIII. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis;

PARÁGRAFO QUINTO
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO
O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias
não afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece
regida pela legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigos 75 a
82 da Lei Estadual n° 6.544/1989, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisão administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n°
8.666/1993, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
I.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação

ao cronograma físico-financeiro atualizado;
II.

Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos;

III.

Multas e eventuais indenizações.

PARÁGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA
desmobilize o canteiro, deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido.

PARÁGRAFO QUINTO
O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco
legal anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá
submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a critério do
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas
cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização
de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ainda ajustado que:
I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus
anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis,
desenhos técnicos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos
elaborados pela CONTRATADA para a execução do objeto por ela executado.
III - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei estadual n°
6.544/89, da Lei federal n° 8.666/93 e disposições regulamentares.
IV - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na
esfera administrativas, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas
partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na
presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, ____ de __________ de 20XX.
__________________________
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
(nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
SIMA Nº 30, DE 10 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a aplicação das sanções
decorrentes dos procedimentos licitatórios e dos
contratos administrativos, no âmbito da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio
Ambiente.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no artigo 3º do Decreto estadual nº 31.138, de 09 de
janeiro de 1990, com a redação dada pelo artigo 2º do Decreto estadual nº 33.701, de 22
de agosto de 1991, Considerando as disposições das Leis federais nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de junho de
1989; Considerando a importância em adotar, no âmbito da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente, uma padronização na aplicação de sanções; Considerando
a busca da eficiência no serviço público através da descentralização de atribuições;
Considerando que o procedimento e aplicação de sanção de impedimento de licitar e
contratar com o Estado, estabelecida no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no âmbito da Chefia de Gabinete propiciará a celeridade do exame originário e
recursal da matéria; e Considerando o disposto no item 1, do § 1º, do artigo 1º, do Decreto
estadual nº 48.999, de 29 de setembro de 2004, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - No âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, a
aplicação das sanções de natureza pecuniária, de advertência, de suspensão temporária
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, de
declaração de inidoneidade, a que se referem os artigos 81, 86 e 87, I, II, III e IV, da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e os artigos 79, 80 e 81, I, II, III e IV, da Lei
estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989, e o impedimento de licitar e contratar com a
Administração e a multa, a que se refere o artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução.
Artigo 2º - As sanções serão aplicadas com observância dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Artigo 3º - As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia
de prévia e ampla defesa, observado, no que couber, o procedimento estabelecido nas
instruções contidas na Resolução da Casa Civil nº 52, de 19 de julho de 2005, do Comitê
de Qualidade da Gestão Pública, ou em outro ato regulamentar que a substituir.
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CAPÍTULO II DOS PRAZOS
Artigo 4º - O prazo para apresentação de defesa prévia em observância ao disposto no
artigo 87, §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 10 do Decreto
estadual nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015, bem como na Resolução da Casa Civil,
nº 52, de 19 de julho de 2005, será de:
I - 5 (cinco) dias úteis, quando a sanção proposta for de advertência, multa ou de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, previstas respectivamente nos incisos I, II e III do artigo 87 da Lei federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
II - 10 (dez) dias, quando a sanção proposta for de declaração de inidoneidade nos
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou de
impedimento de licitar e contratar com o Estado e multa prevista no artigo 7º da Lei
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Artigo 5º - Da decisão que sancionar a licitante ou a contratada, caberá recurso, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Artigo 6º - Na contagem dos prazos para defesa prévia e recurso excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
Artigo 7º - A contagem dos prazos de entrega e de início de execução do objeto
contratual será feita em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à
data estabelecida no instrumento contratual.
Parágrafo único - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente.
CAPÍTULO III DAS
INFRAÇÕES
Artigo 8° - As condutas consideradas infrações passíveis de serem sancionadas são:
I - Nos termos, respectivamente, do caput dos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993:
a) O atraso injustificado na execução do contrato;
b) Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais.
II - Nos termos do artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:
a) Não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva proposta;
b) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;
e) Não manter a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
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Artigo 9º - O atraso injustificado igual ou superior ao prazo estipulado na contratação
para entrega do objeto será considerado inexecução total, salvo razões de interesse
público expostos em ato motivado da autoridade competente.
Artigo 10 - A recusa injustificada, impedimento decorrente de descumprimento de
obrigações assumidas durante a licitação ou impedimento legal do adjudicatário em
assinar o instrumento de contrato ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o à multa de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da
avença.
CAPÍTULO IV
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
Artigo 11 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, assim como o
atraso injustificado ou sua execução irregular, bem como o comportamento inidôneo
durante o procedimento licitatório ou de contratação poderá, garantida a defesa prévia,
ser aplicada à contratada as seguintes sanções:
I - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993:
a) advertência;
b) multa;
c)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
II - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por período não superior a 5
(cinco) anos;
b) multa.
Artigo 12 - As sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade
poderão, também, ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos
contratos regidos pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuírem idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
Artigo 13 - A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de
penalidade de advertência.
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Artigo 14 - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições
estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios e de contratos.
Artigo 15 - A adjudicatária/contratada, em razão se sua inadimplência, arcará, ainda, a
título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços verificada em
decorrência de nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes aceitar a
contratação nos termos propostos pela inadimplente, sem prejuízo das sanções cabíveis.
DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA
Artigo 16 - A pena de advertência será aplicada a critério da autoridade, quando o
contratado infringir obrigação contratual pela primeira vez, exceto nas contratações
decorrentes de certames realizados na modalidade pregão, prevista na Lei federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002.
DA SANÇÃO DE MULTA
Artigo 17 - A pena de multa será assim aplicada:
I - de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução
total do contrato;
II - de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação
não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;
III - de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado
na execução do contrato, acrescido de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 50% (cinquenta por cento)
do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de sua parcela;
b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 50% (cinquenta por
cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de sua parcela, no
que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.
§1º - Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste artigo, incidirão
sobre o valor total corrigido do contrato.
§2º - A reincidência, nos termos previstos no parágrafo único, do artigo 28, desta
Resolução, referente ao descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da
multa acrescida em 100% (cem por cento) sobre seu valor.
§3º - O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da Administração,
descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que
ensejou a sanção, ou descontado da garantia prestada para o mesmo contrato.
§4º - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no §3º deste artigo, o correspondente
valor deverá ser recolhido, através de depósito bancário, em conta corrente, em nome da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos contados da notificação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2019 às 12:59 , sob o número WCOA19701485769
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 584957F.

fls. 9077

.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 7º andar - 3293.8546- CEP 01014-000 - São Paulo - SP

§5º - O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato.

Artigo 18 - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no
registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais - CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para
cobrança judicial.
Artigo 19 - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação,
reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo - UFESP, desde a data do descumprimento da obrigação até a data do efetivo
recolhimento.
Parágrafo único - O valor da multa deverá ser recolhido, através de depósito bancário,
em conta corrente, em nome da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da notificação.
Artigo 20 - A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamente com as sanções
previstas nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, e na alínea “a”, do inciso II, todos do artigo 11
da presente Resolução.
DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
Artigo 21 - As hipóteses para aplicação da sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, previstas no
inciso III, do artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º, da
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, são:
I - atraso na entrega de bens e serviços de escopo; II
- não entrega de bens e serviços de escopo;
III - descumprimento ou abandono das obrigações contratuais em se tratando de
serviços contínuos;
IV - outros descumprimentos das obrigações contratuais ou comportamentos
inidôneos durante o procedimento de licitação/contratação, para os quais, após a devida
análise do caso concreto, não venham a se enquadrar, pelas suas peculiaridades, na
aplicação da sanção tratada no artigo 26, desta Resolução.
Artigo 22 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no inciso I, do
artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo I, desta Resolução.
Artigo 23 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no inciso II, do
artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo II, desta Resolução.
Artigo 24 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no inciso III, do
artigo 21 será efetuado em conformidade com o Anexo III, desta Resolução.
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Artigo 25 - O cálculo do tempo da sanção aplicável na hipótese prevista no inciso IV, do
artigo 21 será calculado, caso a caso, considerando-se as peculiaridades do mesmo, seu
efeito perante o interesse público e os objetivos da Administração, sempre se pautando
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DA SANÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Artigo 26 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada considerando as características de cada caso, suas
peculiaridades e pautando-se pelo princípio da legalidade, devendo, obrigatoriamente,
serem justificadas no processo administrativo e endossadas pela autoridade competente.
CAPÍTULO V
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
Artigo 27 - Caso seja constatado, nos autos do processo administrativo, que o
inadimplemento trouxe prejuízos ou transtornos à Administração, a sanção aplicável nas
hipóteses versadas nos artigos 17 e 21, I, II e III, calculada nos termos dos artigos 22 a 25
será acrescida de 100% (cem por cento), o mesmo acontecendo caso haja o
descumprimento total das obrigações contratuais, seja pela não execução integral do
objeto contratual, seja pelos motivos previstos nos termos dos artigos 9º e 10, desta
Resolução.
Parágrafo único - Para fins desta Resolução, entende-se por prejuízo, não só em relação
à questão financeira, mas, também, ao princípio da eficiência almejada pela
Administração.
Artigo 28 - A reincidência no descumprimento das obrigações contratuais ensejará a
aplicação da sanção prevista nos artigos 22 a 25, desta Resolução, acrescida de 50%
(cinquenta por cento).
Parágrafo único – Para fins desta Resolução, considera-se reincidência, o fato da empresa
contratada ter inadimplido, nos termos do artigo 21 desta Resolução, no período de 12
(doze) meses, contados da aplicação de sanção anterior (prevista no artigo 87, III, da Lei
federal nº 8.666/93, artigo 81, III, da Lei estadual nº 6.544/89 e no artigo 7º, da Lei federal
nº 10.520/02) no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a ocorrência
do fato gerador da sanção atual.
Artigo 29 - Na hipótese de haver mais de uma circunstância agravante, ambas serão
calculadas nos termos dos artigos 22 a 25, somando-se os acréscimos previstos nos
artigos 27 e 28.
CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA
Artigo 30 - A competência para aplicar, no âmbito de todas as unidades de despesas, as
sanções, tratadas nesta Resolução, é do Chefe de Gabinete, à exceção da sanção de
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, prevista no
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inciso IV, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso IV, do artigo 81, da
Lei estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989.
Artigo 31 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração,
prevista no inciso IV, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso IV, do
artigo 81, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989, é de competência do
Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente.
Artigo 32 - No caso de contratação advinda de Sistema de Registro de Preços - SRP,
compete ao órgão gerenciador aplicar as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório e das decorrentes do pactuado na Ata de Registro de Preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações.
Sendo o órgão gerenciador integrante da estrutura da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente, a competência deve seguir a previsão dos artigos 30 e
31, desta Resolução.
Artigo 33 - No caso de contratação advinda do Sistema de Registro de Preços - SRP,
compete ao órgão participante aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais
em relação às suas próprias contratações. Sendo o órgão participante integrante da
estrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, a competência deve
seguir a previsão dos artigos 30 e 31, desta Resolução.
Artigo 34 - Fica delegada ao Chefe de Gabinete a competência para aplicação da sanção
de impedimento de licitar e contratar com o Estado, estabelecida no artigo 7º, da Lei
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 35 - A contagem do prazo será suspensa quando do recebimento provisório do
material ou serviço, sendo retomado quando não aceito pelo contratante, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao da notificação da recusa.
Artigo 36 - Observado as disposições desta Resolução, a Administração só poderá deixar
de aplicar a sanção se verificado que:
I - não houve infração ou que o notificado não foi o seu autor;
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior;
III - especificamente em relação à aplicação da sanção de multa, a mesma será dispensada
quando estiverem presentes todos os seguintes critérios:
a) for decorrente de inobservância, por parte da contratada, do prazo de entrega
pactuado, previsto no inciso I, do artigo 21, desta Resolução;
b) não ter gerado prejuízo à Administração, nos termos previstos no parágrafo único, do
artigo 27, desta Resolução;
c) se referir a evento único, não havendo reincidência dentro do prazo previsto no
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parágrafo único, do artigo 28, desta Resolução;
d) não houver a aplicação à contratada, no mesmo caso concreto, da sanção de
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, previstos no artigo 87, inciso III, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
e) o valor da multa for inferior ao custo médio estimado de instrução do processo
sancionatório.
Parágrafo único - Considera-se o montante de 4,624 (quatro inteiros, seiscentos e vinte
e quatro milésimos) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs como sendo o
custo médio estimado para instrução de um processo sancionatório.
Artigo 37 - Esgotada a instância administrativa, as penalidades deverão ser registradas
no sítio eletrônico www.esancoes.sp.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso
à Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP e aos demais
sistemas eletrônicos mantidos por órgãos ou entidades da Administração Estadual, e no
caso da penalidade de inidoneidade o próprio sistema deverá registrar no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.
Artigo 38 - As disposições desta Resolução aplicam-se, também, às contratações
decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 39 - Cópia desta Resolução deverá, obrigatoriamente, integrar os atos
convocatórios dos certames, ou, nos casos de contratações com dispensa ou
inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de contrato.
Artigo 40 - Quanto às omissões desta Resolução, aplicam-se as disposições legais e
regulamentares pertinentes.
Artigo 41 - A Chefia de Gabinete poderá expedir normas complementares, quando julgar
necessárias, para orientação das ações a serem adotadas pelas unidades da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, no cumprimento das disposições desta
Resolução.
Artigo 42 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, em especial a Resolução SMA nº 139, de 31 de outubro de
2017.
(Processo SMA n° 5.006/2016)
ANEXO I
ATRASO NA ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso I, do artigo 21 desta
Resolução, será assim obtida:
I - O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = EE / PE * DA;
Onde:
SA =

base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção
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EE =

total de dias contados do início do tempo para entrega até a efetiva entrega do
objeto contratual

PE =

quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega DA =

dias de

atraso na entrega do objeto
II - Sobre o valor obtido no inciso I, deste Anexo I, “SA", multiplicar-se-á o fator da tabela
abaixo, que tem como base o valor contratual correspondente ao objeto inadimplido,
resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção “ST”;
Tabela de fator para sanção
faixa de valores
até

fator

10.000,00

1,0

10.000,01

50.000,00

1,1

50.000,01
100.000,01

100.000,00
em diante

1,2
1,3

III - Sobre o valor “ST” deve ser multiplicado, de forma acumulativa, sobre os fatores
previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se o total geral de dias “SF”;
IV - O total geral de dias de sanção a ser aplicado “SF”, caso resulte em numeral com
casas decimais, deverá ser arredondado para cima.
ANEXO II
NÃO ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS DE ESCOPO
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso II, do artigo 21 desta
Resolução, será assim obtida:
I - O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = PE * 2;
Onde:
SA =

base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção

PE =

quantitativo de dias previstos contratualmente para entrega

II - Sobre o valor obtido no inciso I, deste Anexo II, “SA", multiplicar-se-á o fator da tabela
abaixo, que tem como base o valor contratual correspondente ao objeto inadimplido,
resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção “ST”;
Tabela de fator para sanção
até

faixa de valores
10.000,00

fator
1,2
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10.000,01
50.000,01

50.000,00
100.000,00

1,3
1,4

100.000,01

em diante

1,5

III - Sobre o valor “ST” deve ser multiplicado, de forma acumulativa, sobre os fatores
previstos nos artigos 27 e 28, desta Resolução, obtendo-se o total geral de dias “SF”;
IV - O total geral de dias de sanção a ser aplicado “SF”, caso resulte em numeral com
casas decimais, deverá ser arredondado para cima.

ANEXO III
DESCUMPRIMENTO OU ABANDONO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM SE
TRATANDO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
O cálculo do tempo da sanção para a hipótese prevista no inciso III, do artigo 21 desta
Resolução, será assim obtida:
I - O quantitativo de dias de sanção corresponderá à aplicação da seguinte fórmula
paramétrica SA = DI / DC * DI;
Onde:
SA = base de cálculo do quantitativo de dias para a aplicação da sanção DI = total de
dias correspondentes ao inadimplemento contratual
DC = quantitativo de dias do contrato, considerando, para tal, o total de dias deste a
celebração contratual até o último dia previsto no último termo de prorrogação,
caso tenha havido
II - Sobre o valor obtido no inciso I, deste Anexo III, “SA", multiplicar-se-á o fator da tabela
abaixo, que tem como base o valor mensal atualizado estimado para o contrato,
resultando no quantitativo de dias a ser aplicado na presente sanção “ST”;
Tabela de fator para sanção
faixa de valores (mensal)
até
10.000,01
50.000,01
100.000,01

fator

10.000,00

2,0

50.000,00
100.000,00

2,1
2,2

em diante

2,3

III - Caso o resultado “ST” for inferior a 50% do total de dias de inadimplemento “DI”,
considerar-se-á ST = DI ÷ 2;
IV - Caso o inadimplemento tenha ocorrido com 90 (noventa) dias ou menos, em relação
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ao final da vigência contratual, o valor “ST” deve ser multiplicado por 2 (dois) e aplicado,
de forma cumulativa, o fator previsto no artigo 28, desta Resolução, obtendo- se o total
geral de dias “SF”;
V - O total geral de dias de sanção a ser aplicado “SF”, caso resulte em numeral com casas
decimais, deverá ser arredondado para cima.
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ANEXO VII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA
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ANEXO VIII
MODELOS REFERENTES À VISITA TÉCNICA

ANEXO VIII.1

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Unidade Contratante)
ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, interessado
em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n° ___/___, realizou nesta data
visita técnica nas instalações do _____________________________, recebendo assim todas
as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou
condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer
benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais
em que serão executados os serviços.

(Local e data)

__________________________

__________________________

(nome completo, assinatura e

(nome completo, assinatura e cargo do

qualificação do representante da

servidor responsável por acompanhar

licitante)

a visita)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/12/2019 às 12:59 , sob o número WCOA19701485769
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ANEXO VIII.2

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
(elaborado pelo licitante)
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº
_____________, na condição de representante legal de ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar da Concorrência nº ___/___, Processo n°
___/___, DECLARO que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e
que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia
sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou
condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer
benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais
em que serão executados os serviços.

(Local e data)

__________________________
(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE COTIA
1ª VARA CÍVEL
Rua Topázio, 585, Jardim Nomura - CEP 06717-235, Fone: (11) 4703-2725,
Cotia-SP - E-mail: cotia1cv@tjsp.jus.br

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim

Vistos.
Fls. 8983/8987: Defiro o pedido de dispensa de certidões. Expeça-se o necessário.
Int.
Cotia, 17 de dezembro de 2019.

Processo nº 1007732-88.2016.8.26.0152 - p. 1
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DECISÃO
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OFÍCIO Processo Digital
Processo Digital n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Tramitação prioritária

Cotia, 17 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, determino a dispensa na apresentação de certidões de regularidade
fiscal e trabalhista, bem como certidões negativas de recuperação judicial e falência e qualquer
outra que se faça necessária em relação a concorrência número 003/DAEE/2018/DLC (Processo
número DAEE/563835/2018), cujo objeto do contrato será a execução das obras de
implantção de galeria de desvio para alivio do trecho final da Galeria do Córrego Mooca, no
Município de São Paulo/Estado de São Paulo.

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de
processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio
eletrônico institucional do Ofício de Justiça (cotia1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e
sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do
processo.
Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Int."
Teor do ato: "Vistos. Fls. 8983/8987: Defiro o pedido de dispensa de certidões. Expeça-se o necessário.

.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA
COMARCA DE COTIA – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n° 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial

GEOSONDA S/A – em Recuperação Judicial e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – em Recuperação Judicial

G upo

Geosonda ou Recupe a das , já devida e te ualificadas os autos do seu pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, vêm, por seus advogados in fine assinados,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, tempestivamente1, em cumprimento ao
quanto acordado entre as Recuperandas e seus credores presentes na Assembleia Geral de
Credores ocorrida em 21 de Outubro de 2019, cuja ATA se encontra às fls. 8524/8538
destes autos, requerer a juntada aos autos do anexo PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONSOLIDADO, que será objeto de deliberação na continuação da Assembleia Geral de
Credores, a ocorrer em 20 de janeiro de 2020.

Por fim, requerem que todas as intimações via Imprensa
Oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Cesar Rodrigo Nunes,

Conforme acordado entre o Grupo Geosonda e os credores presentes na Assembleia Geral de Credores
ocorrida em 21 de Outubro de 2019, cuja ATA se encontra às fls. 8524/8538 destes autos, as Recuperandas se
comprometeram a juntar aos autos, até o dia 06/01/2020 (segunda-feira), o Plano de Recuperação Judicial
Consolidado, razão pela qual não há dúvidas acerca de sua tempestividade.
Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br
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1

inscrito na OAB/SP sob o nº 260.942, sob pena de nulidade.
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Termos em que,
Pedem deferimento.
São Paulo, 06 de janeiro de 2020.
Tiago Aranha D’Alvia
OAB/SP 335.730

Roberto Gomes Notari
OAB/SP 273.385

César H. R. de Almeida
OAB/SP 435.286

Jorge Nicola Junior
OAB/SP 295.406

Marco Antonio P. Tacco
OAB/SP 304.775
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Cesar Rodrigo Nunes
OAB/SP 260.942

Rua Elvira Ferraz, nº 250 - FL4300 - Office - Conj. 205/208 - V. Olímpia - São Paulo - SP - 04552-040
+55 (11) 2665-8181
www.ndn.adv.br
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONSOLIDADO
GEOSONDA S/A - em recuperação judicial
CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – em recuperação judicial

Processo 1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP
Projeto sob os cuidados do Administrador Judicial

MGA Administração e Consultoria Ltda. (Resp. Téc. Mauricio Galvão de Andrade)

–1–
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este documento foi elaborado com o propósito de abranger e estabelecer os principais
termos do Plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no artigo 53, da
Lei 11.101/2005, proposto pelas empresas GEOSONDA S/A – em recuperação judicial,
sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.681.749/0001-73, sediada na
Rua Iris Meinberg, n° 680, Vila Jovina, Cotia/SP, CEP 06705-150 e escritório comercial
situado na Avenida Paulista, n° 2.064, 14º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310920; e CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – em recuperação
judicial, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.077.203/0001-50,
sediada na Rua Martiniano Lemos Leite, 680, Vila Jovina, Cotia/SP, CEP 06405-150 e
escritório de apoio comercial situado na Avenida Paulista, n° 2.064, 14º andar, Bela
Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-920 e

o ju to Re upe a das , que requereram em

21 de setembro de 2016 o benefício legal da Recuperação Judicial, com fulcro nos artigos
47 e seguintes da Lei 11.101/2005, cujo processo foi distribuído perante a 1ª Vara Cível
do Foro da Comarca de Cotia/SP, autuado sob o n° 1007732-88.2016.8.26.0152.

Consoante restou acordado entre as Recuperandas e os credores presentes na
continuação da Assembleia Geral de Credores, ocorrida em 21 de outubro de 2019, às
10h, cuja ATA da referida Assembleia encontra-se às fls. 8523/8538 dos autos do
processo de Recuperação Judicial n° 1007732-88.2016.8.26.0152, as Recuperandas
apresentam, tempestivamente, até 06 de janeiro de 2020, o presente PLANO DE
RECUPERAÇÃO CONSOLIDADO, que será objeto de deliberação pelos credores na
Assembleia que se realizará em 20 de janeiro de 2020.
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Feitas essas considerações, o plano de recuperação ora apresentado propõe a
concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e
vincendas sujeitas aos efeitos da presente Recuperação Judicial, demonstrando a
viabilidade econômico financeira das empresas, bem como a compatibilidade entre a
proposta de pagamento apresentada aos credores e a geração de caixa das
Recuperandas.

Outrossim, o plano de recuperação ora apresentado propõe a alienação de ativos para
pagamento de credores concursais e extraconcursais, bem como a constituição de
subsidiária integral, como forma de viabilizar a retomada do pleno exercício da atividade
empresarial pelo Grupo Geosonda.

1.1. DEFINIÇÕES E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO
1.1.1. DEFINIÇÕES

Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas, sempre que mencionados no
Plano, terão os significados que lhes são atribuídos nesta Cláusula 1.1.1. Tais termos
definidos serão utilizados, conforme apropriado, na sua forma singular ou plural, no
gênero masculino ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes é
atribuído.

As referências a disposições legais e leis devem ser interpretadas como referências a
essas disposições tais como vigentes nesta data ou em data que seja especificadamente
determinada pelo contexto.
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De igual modo, as referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos
os respectivos aditivos, consolidações, anexos e complementações, exceto se de outra
forma estiver expressamente previsto.

Todos os prazos previstos neste Plano serão contados na forma determinada no artigo
132, do Código Civil, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.
Quaisquer prazos deste Plano (sejam contados em Dia Útil ou Dias Corridos) cujo termo
final se dê em um dia que não seja Dia Útil serão automaticamente prorrogados para o
primeiro Dia Útil subsequente.

•

Ad i ist ado Judi ial : MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado registrada sob o

CNPJ/MF n.º

22.508.211/0001-72, responsável técnico MAURICIO GALVÃO DE ANDRADE,
contador, inscrito no CRC SP sob n° 1SP 168436/O-0 e Administrador, inscrito no
CRA SP sob n° 135527, com sede na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1550, Cj. 613, Vila
São Francisco, CEP 04711-130, São Paulo/SP, telefon (11) 3360-0500 e endereço
eletrônico mga@mgaconsultoria.com.br;
•

Ap ovação do Pla o : Aprovação deste Plano pelos Credores reunidos na
Assembleia de Credores designada para deliberar sobre ele, na forma do artigo
56, da LFRE.

•

AGC : Qualquer Assembleia Geral de Credores, a ser convocada e instalada na
forma prevista no Capítulo II, Seção IV, da LFRE.

•

Ata da Asse

leia de C edo es : Ata que será lavrada em cada AGC.
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•

Ativos Esse iais : Ativos, permanentes ou circulantes, considerados essenciais
para que as Recuperandas possam atingir seu ponto de equilíbrio e gerar caixa
suficiente para liquidar as obrigações sujeitas ao processo de recuperação
judicial.

•

Be s Esse iais : Ativo imobilizado relacionado no patrimônio das empresas
indicado na Cláusula 1.2.1, cuja função seja indispensável para a consecução da
atividade empresarial das Recuperandas e que sua retirada possa inviabilizar ou
dificultar o processo de recuperação judicial.

•

CLT : Consolidação das Leis do Trabalho.

•

Código Civil : Lei Fede al º

•

Código Tributário Nacional : Lei Fede al º .

•

C éditos : Créditos e obrigações, sejam materializados ou contingentes,

.

, de

de ja ei o de
, de

.
de outu o de .

.

líquidos ou ilíquidos, existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja
anterior ou coincidente com a Data do Pedido, estejam ou não sujeitos aos
efeitos do Plano.
•

C éditos

o

Ga a tia Real : Credores Concursais cujos créditos são

assegurados por direitos reais de garantia (tais como penhor ou hipoteca), até o
limite do valor do respectivo bem, nos termos do artigo 41, II, da LFRE.
•

C éditos Co u sais : Créditos detidos pelos Credores Concursais ou que as
Recuperandas possam vir a responder por qualquer tipo de obrigação, sejam
vencidos ou vincendos, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos,
objeto ou não de disputa judicial ou procedimento arbitral, existentes na Data
do Pedido, ou que decorram de contratos, instrumentos ou obrigações
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existentes na Data do Pedido, sujeitos à Recuperação e que, em decorrência
disso, podem ser reestruturados por este PRJ, nos termos da LFRE.
•

C éditos de Mi oe p esas e E p esas de Pe ue o Po te : Créditos detidos
por Credores Concursais constituídos sob a forma de microempresas e empresas
de porte, conforme definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, segundo previsto nos artigos 41, inciso IV e 83, inciso IV, d, da LFRE.

•

C éditos Ext a o u sais : Para fins deste Plano são os Credores das
Recuperandas (i) cujo fato gerador de seu direito de crédito seja posterior à Data
do Pedido, mas decorra de instrumento celebrado antes da Data do Pedido,
observado nessa hipótese que o crédito correspondente não se qualifica como
crédito extraconcursal para fins dos artigos 67, 84, inciso V e 149 da LFRE em
caso de superveniente decretação da falência das Recuperandas; ou (ii) cujo
crédito goze de garantia perfeitamente constituída antes da Dato do Pedido, de
acordo com o artigo 49, §§ 3º e 4º, da LFRE.

•

C éditos Qui og afá ios : Créditos Concursais detidos pelos Credores
Quirografários.

•

C éditos Reta datá ios : Créditos incluídos na Lista de Credores em razão da
apresentação de habilitações de crédito, impugnações de crédito ou mediante
qualquer outro incidente, determinação judicial ou requerimento de qualquer
natureza formulado com a mesma finalidade, desde que apresentado após o
decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias contados da publicação na imprensa
oficial do Edital a que se refere o artigo 7º, §1º, da LFRE, na forma do disposto
no artigo 10º, da LFRE.
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•

C éditos T a alhistas : Créditos e direitos detidos pelos Credores Trabalhistas
cujos créditos são derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidente de trabalho, nos termos do artigo 41, inciso I, da LFRE.

•

C edo es : São as pessoas, físicas ou jurídicas, detentoras de Créditos contra as
Recuperandas, estejam ou não relacionadas na Lista de Credores.

•

C edo es o

Ga a tia Real : Credores Concursais titulares de Créditos com

Garantia Real.
•

C edo es Co u sais : Credores cujos Créditos e direitos podem ser alterados
pelo Plano nos termos da LFRE. Tais Credores são divididos, para os efeitos de
votação do Plano ou eleição do Comitê de Credores em Assembleia de Credores,
em quatro classes (Credores Trabalhistas, Credores com Garantia Real, Credores
Quirografários e Credores ME/EEP).

•

C edo es Est atégi os : Credores Concursais que, no decorrer da Recuperação
Judi ial, o p o ete e ‐se a apoia o ovo business plan das Recuperandas,
em condições comerciais favoráveis às Recuperandas, de modo a assegurar a
implementação da reestruturação prevista neste PRJ, nos termos do artigo 67, §
único, da LFRE.

•

C edo es Ext a o u sais : Credores titulares de Créditos Extraconcursais na
Data do Pedido.

•

C edo es Fo e edo es : Credores Quirografários que são titulares de Créditos
decorrentes de operações mercantis, de bens e/ou serviços. Para fins deste
Plano.
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•

C edo es ME/EPP : Credores Concursais que sejam qualificados como
microempresas ou empresas de pequeno porte, tal como consta dos artigos 41,
inciso IV e 83, inciso IV, ambos da LFRE.

•

C edo es Qui og afá ios : Credores Concursais detentores de créditos
quirografários, tal como consta dos artigos 41, inciso III e 83, inciso VI, ambos da
LFRE.

•

C edo es

Reta datá ios :

Credores

Concursais

titulares

de

Créditos

Retardatários.
•

C edo es Su - ogatá ios : Credores que sub-rogarem na posição de Credores
Concursais em razão de sub-rogação de qualquer de um Crédito inserido na Lista
de Credores.

•

C edo es T a alhistas : Credores Concursais detentores de créditos derivados
da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do
artigo 41, inciso I, da LFRE.

•

Data do Defe i e to do Pedido de Re upe ação Judi ial : Dia 09 de novembro
de 2016, data em que a decisão judicial que deferiu o processamento do pedido
de recuperação judicial das Recuperandas foi publicada no Diário Oficial da
Justiça.

•

Data do Pedido : Dia 21 de setembro de 2019, data em que o pedido de
recuperação judicial das Recuperandas foi ajuizado na Comarca de Cotia, Estado
de São Paulo.

– 10 –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR RODRIGO NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/01/2020 às 18:54 , sob o número WCOA20700003118
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1007732-88.2016.8.26.0152 e código 58F5C6D.

fls. 9104

.

•

Data de Homologação Judicial do Pla o : Data em que ocorrer a publicação no
Diário Oficial da Justiça da decisão de Homologação Judicial do Plano proferida
pelo Juízo Recuperacional.

•

Data I i ial : Para todas as propostas apresentadas, é a data utilizada como
base para contagem dos prazos de pagamentos, juros e atualização monetária e
que será a data da publicação da decisão de homologação do Plano de
Recuperação Judicial e concessão da Recuperação Judicial.

•

Dia Co ido : Para fins deste Plano, Dia Corrido será qualquer dia, de modo que
que os prazos contados em Dias Corridos não serão suspensos ou interrompidos,
exceto o do dia do vencimento.

•

Dia Útil : Para fins deste Plano, Dia Útil será qualquer dia, que não seja sábado,
domingo ou feriado municipal na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, ou que,
por qualquer motivo, não haja expediente bancário na Cidade de Cotia, Estado
de São Paulo, hipótese na qual Dia Útil será considerado como qualquer dia que
não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional ou estadual.

•

Edital : Edital a ser publicado pelas Recuperandas para informar aos
interessados acerca dos atos processuais ocorridos no Processo Recuperacional.

•

Grupo Geosonda : G upo e o

i o de fato fo

ado pelas e p esas

GEOSONDA S/A – em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
60.681.749/0001-73 e CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. –
em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.077.203/0001-50.
•

Ho ologação Judi ial do Pla o : Decisão judicial proferida pelo Juízo da
Recuperação que concede a Recuperação Judicial, nos termos do artigo 58, caput
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e/ou § º da LFRE. Pa a os efeitos deste Pla o, o side a‐se ue a Ho ologação
Judicial do Plano ocorre na data da publicação, no Diário de Justiça Eletrônico do
Estado de São Paulo, da decisão concessiva da Recuperação Judicial.
•

Juízo da Re upe ação Judi ial : Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia,
Estado de São Paulo.

•

Laudos : Laudo Econômico-Financeiro e o Laudo de Avaliação de Bens e Ativos,
apresentados nos termos e para fins do artigo 53, III, da LFRE, que integram os
Anexos deste Plano, respectivamente.

•

Lei das S/A : Lei Federal nº 6.460, de 15 de dezembro de 1.976.

•

LFRE : Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 - Lei de Falência e
Recuperação de Empresas.

•

Lista de C edo es : É a relação de credores vigente na data da Aprovação do
Plano, seja aquela apresentada pelo Administrador Judicial na forma do art. 7º,
§2º, da LFRE ou, ainda, na falta desta, a relação apresentada pelas Recuperandas,
nos termos do artigo 51, da LFRE, que possa ser aditada de tempos em tempos
pelo trânsito em julgado de decisões judiciais ou arbitrais que reconhecerem
novos Créditos Concursais ou alterarem a legitimidade, classificação ou o valor
de Créditos Concursais já reconhecidos.

•

Pla o : Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas,
conforme aditado, modificado ou alterado de tempos em tempos.

•

P ojeção

de

Resultado

E o ô i o/Fi a ei o :

apresentado no estudo abaixo, Cláusula deste Plano.
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•

Re upe a das : É referência ao grupo econômico formado pelas empresas
GEOSONDA S/A – em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
60.681.749/0001-73 e CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. –
em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.077.203/0001-50.

•

Re upe ação Judi ial : Processo de Recuperação Judicial ajuizado pelas
Recuperandas em 21.09.2019, distribuído perante a 1ª Vara Cível da Comarca de
Cotia, do Estado de São Paulo e autuado sob o nº 1007732-88.2016.8.26.0152.

•

TR : Taxa Referencial, calculada com base em amostra constituída das 20
maiores instituições financeiras do País, assim consideradas em função do
volume de captação efetuado por meio de certificados e recibos de depósitos
bancários (CDB/RDB), com prazo de 30 a 35 Dias Corridos, inclusive, e
remunerados a taxas prefixadas, entre bancos múltiplos, bancos comerciais,
bancos de investimentos e caixas econômicas.

•

Termo De Adesão : Instrumento Particular firmando entre as Recuperandas e
o Credor Aderente interessado em aderir às cláusulas especificas previstas no
Plano de pagamento acelerado – Anexo 1.1.

1.2. CARACTERÍSTICAS DO PLANO
1.2.1. ATIVOS DAS COMPANHIAS
Nos termos do artigo 60, da LFRE, as Recuperandas, mediante ordem judicial e com a
aprovação do plano em assembleia geral de credores, poderão alienar filial, unidade
produtiva isolada e unidades produtivas a terceiros, através de operações onerosas por
preço justo de mercado (fair market value), seguindo plano de desimobilização e
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