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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 004/2012 

PROCESSO SAP/GS n° 303/2012 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012012OC00034 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 22/08/2012 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/09/2012 às 09:00 horas 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, 

inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, 

do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que se acha 

aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 

intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de 

recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO – Processo SAP/GS nº 303/2012, objetivando a contratação de 

serviço não continuo de serviço para a reforma e adequação, na portaria, reparos e 

adaptações de acessibilidade nos calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, 

rufos e reparos nas infiltrações e trincas existentes na Secretaria da Administração 

Penitenciária, reparo e recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-de-

obra e material, em regime de empreitada por preço global, que será regida pela 

Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de 

junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 

1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução 

CEGP10, de 19 de novembro de 2002, Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, 

e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 

interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 

mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o 

auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e 

indicados no sistema pela autoridade competente. 

I - DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço não continuo de 

serviço para a reforma e adequação, na portaria, reparos e adaptações de 

acessibilidade nos calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, rufos e 

reparos nas infiltrações e trincas existentes na Secretaria da Administração 

Penitenciária, reparo e recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-de-

obra e material, conforme especificações constantes do Projeto Básico, que integra 

este edital como Anexo I. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1.2. O licitante deverá visitar as instalações da Sede da Secretaria de 

Administração Penitenciária, sito à Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – 

Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – SP – de 2ª a 6ª feiras das 09:00 às 11:30 

e das 13:00 até às 16:00 horas, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, 

oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e 

ciência da complexidade técnica que recairão na execução dos serviços objeto desta 

licitação. 

1.2.1. A vistoria é obrigatória e deverá ser previamente agendada com o 

Departamento de Engenharia, telefone (11) 3206 4728 / Sr. Max. 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar 

de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na 

forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 

nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 

obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes 

e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, 

Convite e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 

eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico. 

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições 

e obrigações inerentes ao certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como 

para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na 

alínea “f”, do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de 

microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, 

deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III - DAS PROPOSTAS 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 

PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço 

eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão 

pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que 

cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital. 

2. O preço total do lote 01, para a confecção dos impressos serão ofertados no 

formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurados 

à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com prestação de 

serviços objeto da presente licitação. 

2.1. Proposta apresentada por cooperativa de trabalho deverá discriminar os 

valores dos insumos, especialmente os dos serviços sobre os quais incidirá a 

contribuição previdenciária que constitui obrigação da Administração contratante, 

observadas as disposições do subitem 2.3, do item V e do subitem 1.1 do item X, 

deste edital. 

a) indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, observadas as 

especificações do Projeto Básico constante do Anexo I deste Edital; 

b) preço total do lote, para a execução do serviço, em moeda corrente nacional, em 

algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

IV - DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do 

item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

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; 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/


 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

4 

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) Em se tratando de Cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

1. registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização 

das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107, da Lei Federal nº 

5.764/1971; 

2. indicação pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la 

com exclusividade perante o contratante. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoa Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 

à sede ou ao domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da 

sede ou domicilio da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, 

relativa a tributos federais e dívida ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho – CNDT. 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa física. 

a1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste 

subitem 1.3, deverá ser substituída por certidão de ações de insolvência civil. 

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de Vistoria. 

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº. 42.911, de 06/03/1998; 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

inclusive em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro 

de 1999; 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança no trabalho (parágrafo único, 

art. 117, Constituição do Estado). 
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2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

V - DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública 

do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, 

pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes; 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identificação. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

2.3. Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço 

ofertado, será acrescido ao valor dos serviços de que trata o subitem 2.1, item III 

deste edital o percentual de 15% (quinze por cento) a título de contribuição 

previdenciária, que constitui obrigação da Administração (art. 22, inc. IV, Lei 

federal nº 8.212, de 24/06/1991, com a redação introduzida pela Lei federal nº 

9.876, de 26/11/1999, c/c o art. 15, inc. I, Lei federal nº 8.212/91). 

2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 

propostas classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 

inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 

observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 2.000,00 

(dois mil) reais, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, 

prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances 

do mesmo valor. 
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4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 

preço total. 

4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 

sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível 

ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos 

sucessivos períodos de prorrogação automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no 

subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando 

atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance 

que ensejar prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração 

indicados no subitem 4.2. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 

contendo a classificação final, em ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada 

às licitantes microempresas, de empresas de pequeno porte e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 

ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, 

será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco ) minutos , sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de 

haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, 

respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de 

pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 

34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se 

enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1. 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 

o subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que 

preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 
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15/06/2007,não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, 

à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no 

sistema, com vistas à redução do preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao 

julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 

CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos 

requisitos estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a 

possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas 

efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, 

relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no 

Edital, mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da 

própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de 

fac-símile para o número (011) 3206-4877 ou por correio eletrônico para o 

endereço calonson@sp.gov.br / aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, 

serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 

declarações a que se refere o subitem 1.4.1, do item IV, deste edital. 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se 

refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a 

que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de 

seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não 

sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas 

alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 

enviados na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de 

Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, 

Avenida General Ataliba Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - 

SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis; 

“optando o interessado pela apresentação de cópias não autenticadas, na forma do 

mailto:calonson@sp.gov.br
mailto:aabarreto@sp.gov.br
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que dispõe a Lei nº 8666/93, art. 32, „caput‟, deverá apresentar o original, para 

que o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos documentos, conforme o 

Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º; 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, 

de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a 

“e” do item IV deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 

que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 

opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir 

do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 

11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que 

tratam os subitens 10 e 11 deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre 

a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 

deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, 

observado o disposto no mesmo subitem 11. 

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 

10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata 

o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 

VI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos 

moldes dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por 

meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 

motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 

próprio disponibilizado no sistema. 
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2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que 

poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) 

dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão 

apresentar contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do 

término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, 

Avenida General Ataliba Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - 

SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio 

eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção 

RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se 

houver, será efetuada mediante protocolo, no Núcleo de Comunicações 

Administrativas da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida 

General Ataliba Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP, 

observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

7. Se a vencedora da licitação for cooperativa de trabalho, deverá apresentar no 

prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de adjudicação do objeto, os novos 

preços mensal e total para a contratação, a partir do valor total final obtido no 

certame. 

7.1. Para a apuração dos novos preços, deverá ser expurgado o acréscimo indicado 

no subitem 2.3, do item V deste edital e o resultado da soma do novo preço total, 

com o valor do acréscimo expurgado, deverá ser igual ao valor total final obtido no 

certame; 

7.2. Esses novos preços serão lançados pela cooperativa no próprio sistema do 

pregão eletrônico. 

7.3. Se a cooperativa deixar de cumprir a obrigação estabelecida no subitem 7, 

deste item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços mensal e total finais 

válidos para a contratação, serão apurados pelo Contratante, com a aplicação do 

percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta 

inicial e o valor total final obtido no certame, sobre o preço mensal ofertado na 

referida proposta, observado ainda, o disposto no subitem 7.1 deste item VI. 

VII - DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que 

foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 

(quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 

comunicação expressa aos licitantes de nova data e horário para a sua 

continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 

licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

VIII - DOS PRAZOS, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

1. O serviço deverá ser executado em até 60 (sessenta) dias corridos, a partir da 

assinatura do contrato, nas dependências da Sede da Secretaria da Administração 

Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 

02033-000 - São Paulo – SP, em conformidade com o estabelecido no Anexo I 

Projeto Básico deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 

da execução do objeto da licitação. 

IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de recepção pela Administração do relatório de 

execução dos serviços acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da 

execução dos serviços, de acordo com o estabelecido no subitem 1 do item X deste 

Edital. 

2. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-

los no prazo estabelecido pela Administração, observando as condições 

estabelecidas para a execução dos serviços. 

2.1. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de 

não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da 

importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias 

úteis após o recebimento provisório, ou da data de conclusão das correções 

efetuadas com base no disposto no subitem 1 do item X deste Edital, uma vez 

verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento 

definitivo, ou recibo, firmado pelo servidor responsável. 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº. 32.117, 

de 10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº. 43.914, de 26/03/1999), 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura no Departamento de Engenharia 
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DENG da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General 

Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – SP, à vista do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista 

no subitem 3 do item IX. 

1.1. A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os dos serviços, 

exigido no subitem 2.1 do item III, deste edital, deverá ser reproduzida na nota 

fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. 

2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

3. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em 

nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá 

ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

6. A retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser 

efetuada em conformidade com a legislação do Município que a prestação do 

serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

6.1. No caso de isenção do ISSQN, a CONTRATADA deverá apresentar declaração 

da Prefeitura. 

6.2. A Contratada está sujeita ainda, se for o caso, a retenção do INSS, nos termos 

da legislação vigente. 

XI - DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo III. 

1.1. Se, por ocasião da retirada da Nota de Empenho, as certidões de regularidade 

de débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa a tributos 

federais e dívida ativa da União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o 

órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 

certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 

passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar. 
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1.3. Constitui condição para a emissão da Nota de Empenho a inexistência de 

registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – 

CEP 02033-000 - São Paulo – SP, para retirar a Nota de Empenho. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes 

dos subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base 

no disposto na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V ou, ainda, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regular de que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou retirar a nota 

de empenho, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de 

nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração da contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste 

Edital. 

4. O contrato será celebrado com duração de 120 (cento e vinte) dias, contados da 

data de assinatura do termo de contrato. 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 

2002. 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 

multas previstas na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no 

endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
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2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento 

anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de 

apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até 

a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa 

de habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 

esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) 

dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II – Atestado de Vistoria; 

Anexo III – Planilha de Proposta de Preço; 

Anexo IV – Termo de Contrato; 

Anexo V - Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo VI – Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho; 

Anexo VII – Atende às normas relativas à saúde e segurança no trabalho; 

Anexo VIII – Declaração que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração. 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo. 

São Paulo, 20 de agosto de 2012. 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 004/2012 

Processo SAP/GS n° 303/2012 

1 – OBJETO: 

1.1. Serviço para a reforma e adequação, na Portaria, reparos e adaptações de 

acessibilidade nos calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, rufos e 

reparos nas infiltrações e trincas existentes na Secretaria da Administração 

Penitenciária, reparo e recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-de-

obra e material. 

1.2. O licitante deverá visitar as instalações da Sede da Secretaria de 

Administração Penitenciária, sito à Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – 

Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – SP – de 2ª a 6ª feiras das 09:00 às 11:30 

e das 13:00 até às 16:00 horas, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, 

oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e 

ciência da complexidade técnica que recairão na execução dos serviços objeto desta 

licitação. 

1.2.1. A vistoria é obrigatória e deverá ser previamente agendada com o 

Departamento de Engenharia, telefone (11) 3206 4728 / Sr. Max. 

2 – ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

2.1. Faz parte do escopo dos serviços de fornecimento da Contratada, adequação 

de tubulações na parte elétrica, consequentemente deverá executar serviços de 

demolições e pintura e fornecer mão de obra, andaimes, container e caçambas para 

executar reparos e construções de calçamentos e forro. 

2.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas da ABNT e boa 

técnica, bem como respeitando as recomendações deste Projeto Básico. 

3 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Local de execução dos serviços será realizada nas dependências da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - São Paulo - SP. 

4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. A edificação definida como portaria da Secretaria da Administração 

Penitenciária onde funciona a EAP (Escola da Administração Penitenciária), e 

consequentemente atende funcionários de outras unidades e coordenadorias para 

participarem de cursos de reciclagem, curso de formação, além de palestras e 

seminários, tem uma demanda de mais de 300 alunos por cada período nestes 

eventos, por isso existe a necessidade da adaptação de um novo ponto de triagem 

na edificação dando prioridade ao atendimento dessa demanda. Diante destas 

pontuações foi feito um estudo e desenvolvido um croqui indicando o novo espaço 

para atender a EAP. 

4.2. A área escolhida para a triagem da EAP é a edificação anexa à portaria 

existente, e para isso deverá passar por demolições, aberturas de portas, 

passagens de acesso integrando a portaria existente, além de serem executadas 

instalação de piso podotátil e rampas de acesso para atendermos a NBR 9050 
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referente à Acessibilidade. Alguns dos problemas a serem solucionados na 

edificação são o de infiltrações fazendo a substituição de calhas e rufos existentes, 

tratando as paredes que estão com umidade adequadamente, instalando 

esquadrias, divisórias e novos pontos de elétrica. Segue abaixo relação dos 

serviços: 

4.3. Quanto à contratação de mão–de-obra a empresa deverá executar serviços de: 

4.3.1. Fechamento provisório em vãos; 

4.3.2. Demolir paredes, pisos, revestimentos cerâmico e massa, forros de 

estuques; 

4.3.3. Retirar tubulação sem uso; 

4.3.4. Tratar e recuperar paredes com problemas de umidade; 

4.3.5. Substituir calhas e Rufos; 

4.3.6. Construir calçadas, pisos e rampas de acessibilidade; 

4.3.7. Instalação de piso podotatil; 

4.3.8. Instalação de portas e caixilho para ventilação. 

4.3.9. Recuperar as peças metálicas (perfis e outros elementos do portão), a sua 

base que deverá ser de duas (2) vigas de concreto de 8 m de comprimento, 30 cm 

de largura x 10 cm de espessura entre os perfis que protegem a linha de rolamento 

(trilho), com armadura em tela de 10 x 10 cm e fio 4,2 mm, sendo que em toda a 

extensão do “trilho” deverá ser drapeado com barras de aço 3/16 de 10 em 10 cm. 

5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS: 

5.1. Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de 

proteção aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, 

máscaras, etc., de acordo com as prescrições específicas em vigor, e executar os 

andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as normas de 

segurança estabelecidas pela ABNT. 

5.1.1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

5.1.1.1. Sempre que as condições locais exigirem, os trabalhos relativos à 

implantação geral da obra deverão ser precedidos pela demolição e/ou retirada de 

construções existentes e remoção de entulho dela proveniente. 

5.1.1.2. Todos os materiais passíveis de reaproveitamento deverão ser limpos, 

livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados 

convenientemente até sua remoção do canteiro de serviços, podendo, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, ser encaminhado pela CONTRATADA a depósito indicado pela SAP. 

5.2  - CONCRETO: 

5.2.1. O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado cimento Portland 

Comum (CP), que satisfaça as exigências das normas da ABNT, no que diz respeito 

à resistência, finura, pega, etc., e que seja, sempre que possível, de uma única 

procedência. 

5.2.2. Todo o cimento deverá ser armazenado em local seco, ventilado e 

suficientemente protegido das intempéries e de outros elementos nocivos às suas 

características intrínsecas. 



 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

16 

5.2.3. Não poderá ser utilizado, na confecção de concretos estruturais, nenhum lote 

de cimento que se apresente parcialmente hidratado. 

5.2.4. Os agregados a serem utilizados na confecção de concretos estruturais 

deverão atender, de maneira geral, às características determinadas pelas normas 

da ABNT. 

5.2.5. O agregado miúdo deverá se constituir de areia lavada de rio, sílico-

quartzosa, composta por partículas duras, ásperas ao tato, inertes e resistentes, 

com composição granulométrica de média para grossa. A presença de grânulos de 

argila, matéria orgânica e quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, só será 

permitida quando dentro dos limites estabelecidos pela citada especificação. A 

utilização de “areia artificial” (pó de pedra) só poderá ser feita quando 

expressamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, respeitados os mesmos critérios. 

5.2.6. O agregado graúdo deverá se constituir de pedra britada, proveniente de 

rochas inertes e resistentes, ou pedregulho isento de agentes nocivos ao cimento e 

com composição granulométrica adequada. A utilização de outros materiais só 

poderá ser feita quando expressamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, 

respeitadas todas as determinações da referida especificação da ABNT para os 

agregados graúdos. 

5.2.7. Os agregados deverão ser armazenados em plataforma especialmente 

construídas para esse fim, devidamente separados segundo sua granulometria e 

devidamente protegidos do contato com solos de qualquer natureza e da mistura 

com materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade. 

5.2.8. As dosagens para preparo dos concretos no canteiro de serviços, e o 

fornecimento de concretos usinados, deverão ter por base a resistência 

característica fck determinada no respectivo projeto estrutural. 

5.2.9. Todos os concretos, produzidos no próprio canteiro ou usinados, deverão 

apresentar trabalhabilidade compatível com as dimensões e a conformação das 

peças a serem concretadas, com a distribuição da respectiva armadura e com os 

métodos e equipamentos de transporte, lançamento, adensamento e cura, a serem 

utilizados. 

5.2.10. Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da 

pega, ele deverá ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de 

equipamento mecânico ou manual, de acordo com sua trabalhabilidade e com as 

determinações da fiscalização. 

5.2.11. As eventuais falhas na superfície dos elementos concretados, ocorridas por 

má execução dos serviços de adensamento, ou não, deverão ser cuidadosamente 

reparadas. 

5.2.12. Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, a CONTRATADA deverá 

contratar os serviços de consultor, com reconhecida capacidade técnica, para 

exercer o controle tecnológico da produção e da resistência dos concretos, durante 

todas as fases de execução da estrutura. 

5.3 – ALVENARIAS: 

5.3.1. As alvenarias deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 

dimensões, espessuras e alinhamentos, indicados no projeto executivo, de modo a 

constituírem paredes, muros, etc., com parâmetros perfeitamente planos e a 
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prumo, e com juntas executivas de espessura compatível com os materiais 

utilizados. Quando se tratar da execução de alvenarias com parâmetros curvos e/ou 

inclinados, o método executivo deverá ser submetido à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, bem como para alterações de projeto que provoquem mudança de 

locação das alvenarias. 

5.3.2. Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverão ser 

adequadamente molhados, por ocasião de seu emprego, de modo que seja 

garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento. 

5.3.3. As alvenarias de fundação, em edificações com estrutura de concreto 

armado, serão levantadas sobre vigas baldrame de concreto armado. Em pequenas 

edificações e/ou obras complementares, e, quando as condições do terreno natural 

permitirem, serão adotadas, após exame da SAP, sobre sapatas corridas de 

concreto, ou sobre lastro de concreto magro. 

5.3.4. Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, 

deverão ser tomados os cuidados necessários para que sejam evitados choques ou 

batidas violentas nas alvenarias já levantadas. 

5.3.5. A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizações, etc., só 

poderá ser feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente 

quando decorridos, pelo menos, 3 (três) dias do término do encunhamento, ou 8 

(oito) dias do término do levantamento, das respectivas alvenarias. 

5.3.6. As argamassas mistas, para assentamento de elementos de alvenaria, 

deverão ser preparadas com cimento, agregado miúdo e água, que atendam as 

determinações contidas em 3.1.1, e com cal hidratada de primeira qualidade e com 

características gerais integralmente de acordo com as determinações da ABNT. 

5.3.7. As argamassas deverão ser preparadas em quantidades compatíveis com as 

necessidades de cada etapa de serviço, com amassamento feito mecanicamente, de 

forma contínua e com duração nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do 

momento em que todos seus componentes, inclusive a água, tiverem sido lançados 

na betoneira. 

5.3.8. O amassamento manual será permitido sempre que a quantidade de 

argamassa a ser manipulada não justifique o emprego de betoneira, desde que 

executado, com o rigor técnico necessário, em masseiras, tabuleiros ou estrados, 

suficientemente planos, impermeáveis e resistentes. 

5.4 – ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÂO: 

5.4.1. As paredes internas geralmente não necessitam de chapisco para receberem 

massa única (tipo paulista). Recomenda-se o traço 1:2:9 (cimento, cal hidratado da 

CH1 e areia lavada média), em volume. Para este traço, e sem o uso de aditivos 

retentores de água, recomenda-se umedecer levemente a parede antes da 

aplicação do emboço. A espessura usualmente empregada é de 5 a 10 mm. O 

revestimento externo é aplicado sobre a superfície previamente chapiscada. O traço 

recomendado é 1:1:6 (cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada média), em 

volume. A espessura recomendada varia entre 25 a 35 mm, aplicada de uma única 

vez. 

5.4.2. Estes traços são apenas referências. As argamassas deverão ser dosadas 

considerando-se o desempenho esperado e as características dos materiais locais. 
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5.4.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

5.4.3.1. Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e 

desempenho das instalações por ela executadas, direta ou indiretamente, bem 

como pelas eventuais alterações de projeto básico que venham a ser exigidas pela 

SAP, mesmo que, ditas alterações se originem de erros e/ou vícios construtivos. 

5.4.3.2. Na execução das instalações, toda e qualquer alteração do projeto básico, 

quando efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da 

FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de 

todas as alterações efetuadas no decorrer do serviço. 

5.4.3.3. As instalações somente serão aceitas pela SAP quando forem entregues em 

perfeitas condições de funcionamento e uso. 

5.4.3.4. A CONTRATADA deverá garantir que a mão de obra empregada será de 

primeira qualidade conduzindo a um ótimo acabamento e aparência sendo as 

tolerâncias, ajustes e métodos de fabricação compatíveis com as técnicas de boa 

engenharia. 

5.4.3.5. Em caso de qualquer detalhe não mencionado nesta Especificação o serviço 

deverá sempre obedecer às técnicas de boa engenharia bem como ser apresentado 

previamente para aprovação e autorização de execução. 

5.5 – SERVIÇOS GERAIS: 

5.5.1. FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA: (código 02.03.08). 

1) O fornecimento de chapa de madeira, sarrafo de Pinus (“Pinus Elliotti” ou “Pinus 

Taeda”), ou Quarubarana (“Erisma uncinatum”), conhecida também como 

Cedrinho, ou Cambará (“Qualea spp”), prego e a mão-de-obra necessária para a 

execução de fechamento provisório para vãos em geral, desmontagem do 

fechamento e remoção do material utilizado. 

5.5.2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES: 

5.5.3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES: (código 03.01.02). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em 

lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 

outras vigentes à época da execução dos serviços. 

5.5.4. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO: (código 03.01.04). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

concreto armado manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em 

lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 

outras vigentes à época da execução dos serviços. 



 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

19 

5.5.5. RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA: (código 

04.08.02). 

1) O fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria 

em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

5.5.6. RETIRADA DE ELEMENTO DE MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO, TIPO 

QUADRO, LOUSA E ETC.: (código 04.08.08). 

1) O fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de elementos de 

madeira, inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das 

peças reaproveitáveis. 

5.5.7. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO: (código 03.02.04). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação 

manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de 

julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, 

NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. 

5.5.8. DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A 

BASE: (código 03.04.02). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, 

inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual 

do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 

15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. 

5.5.9. DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, 

INCLUINDO A BASE: (código 03.04.04). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris 

em material cerâmico, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção 

e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá 

cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), 

NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos 

serviços. 

5.5.10. REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO: (código 

03.10.14). 

1) O fornecimento de lixa e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta com 

lixamento. 

5.5.11. REMOÇÃO DE ENTULHO, COM CAÇAMBA METÁLICA, INDEPENDENTE 

DA DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESPEJO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA: 

(código 05.07.03). 
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1) O fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e 

transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde 

ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), abrangendo: 

A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da 

execução dos serviços; 

B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 

mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o 

despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de 

despejo; 

C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o 

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde 

está situada a caçamba; 

D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 

materiais na caçamba; 

E) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados, observadas a legislação e as normas vigentes; 

F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 

deverá apresentar o “Controle de Transporte de Resíduos” ( CTR ) devidamente 

preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 

dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 

declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112, 

NBR15113 e NBR15114; 

G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. 

5.6 – SERVIÇOS DE MASSA E PINTURA: 

5.6.1. CHAPISCO: (código 17.02.02). 

1) O fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 

do chapisco. 

5.6.2. EMBOÇO COMUM: (código 17.02.12). 

1) O fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária 

para a execução do emboço comum sarrafeado. 

5.6.3. REBOCO: (código 17.02.22). 

1) O fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do reboco. 

5.6.4. MASSA CORRIDA À BASE DE PVA: (código 33.02.06). 
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1) O fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção 

de pequenos defeitos, Massa Corrida; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de 

partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; 

aplicação da massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com 

lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e 

remoção do pó da superfície emassada. 

5.6.5. ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO: (código 

33.01.04). 

1) O fornecimento de cimento branco, cimento, adesivo acrílico, disco de desbaste 

de 7”; inclusive lixa apropriada para desbaste de concreto, materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para o preparo, estucamento e lixamento do concreto 

deteriorado. 

5.6.6. REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA: 

(código 33.01.28). 

1) O fornecimento de: fundo preparador, diluente, impermeabilizante acrílico, 

emulsão acrílica para vedação de trincas, fita auto-adesiva em poliéster, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura da 

trinca formando um “V”, com largura até 10,0 mm e profundidade de até 8,0 mm; 

lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do fundo preparador com 

diluente, preparado na proporção 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma 

parte de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas etapas, sendo a 

segunda 24 horas após a primeira; uma demão de impermeabilizante acrílico, 

diluído com 10% de água; colagem da fita auto-adesiva; aplicação, sobre a fita 

adesiva, da segunda demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de 

água, em superfícies que apresentam trincas rasas com até 5,0 mm de largura, na 

massa. 

5.6.7. LÁTEX PVA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO: (código 33.10.02). 

1) O fornecimento de selador de tinta para pintura PVA; tinta látex (plástica) à base 

de PVA, solúvel em água, acabamento fosco aveludado, materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 

lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 

conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

5.6.8. TINTA 100% ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO: (código 

33.10.05). 

1) O fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 

100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios 

e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em várias demãos (2 ou 3 

demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 

massa. 

5.7 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

5.7.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM² - ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV – 

HEPR / EPR 90º C: (código 39.26.02). 
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1) O fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 

têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo EPR / 

HEPR (EPR / B), coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado 

e com características de não propagação e auto extinção de fogo, com baixa 

emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em serviço 

contínuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570; e mão-de-obra necessária para 

a instalação do cabo. 

5.7.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0 MM² - ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV – 

HEPR / EPR 90º C: (código 39.26.03). 

1) O fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, 

têmpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo EPR / 

HEPR (EPR / B), coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado 

e com características de não propagação e auto extinção de fogo, com baixa 

emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em serviço 

contínuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570; e mão-de-obra necessária para 

a instalação do cabo. 

5.7.3. TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS – COM PLACA: (código 

40.04.35). 

1) O fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com 

placa. 40.04.39 TOMADA DE ENERGIA QUADRADA COM RABICHO, DE 10ª – 250 V 

– SEM PLACA: 

2) O fornecimento e instalação de tomada de energia quadrada com rabicho, cor 

preta ou vermelha – 10 A – 250 V, VL 4.51.5.13/2 PQ ou 2 VQ. 

5.7.4. TOMADA 2P+T, 20ª 250V, COMPLETA: (código 40.04.46). 

1) O fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 20ª para 

250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em 

liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. 

5.7.5. INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES E PLACA: (código 

40.05.02). 

1) O fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla 

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; fornecer o espelho correspondente. 

5.7.6. INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA: (código 40.05.04). 

1) O fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas 

fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; fornecer o espelho correspondente. 

5.7.7. CONDULETE METÁLICO DE ¾”: (código 40.06.04). 

2) O fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em 

alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas 

laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer 

tipo de eletroduto com bitola de ¾”, ou incorporar equipamentos como tomadas, ou 

interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes 

abrigadas; 01 (uma) tampa, tipo cega – Boletim 157 com furação compatível ao 

equipamento a ser instalado no seu interior. 
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5.7.8. CONDULETE METÁLICO DE 1”: (código 40.06.06). 

1) O fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em 

alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado, ou fundido, com saídas 

laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer 

tipo de eletroduto com bitola de 1”, ou incorporar equipamentos como tomadas, ou 

interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes 

abrigadas; 01 (uma) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento 

a ser instalado no seu interior. 

5.8 – ACESSIBILIDADE: 

5.8.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES: (código 03.01.02). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em 

lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 

outras vigentes à época da execução dos serviços. 

5.8.2. APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO: (código 

03.03.02). 

1) O fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços: apicoamento, fragmentação de revestimentos em massa, 

em geral, de piso, ou parede, ou teto, manualmente; a seleção e acomodação 

manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de 

julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, 

NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. 

5.8.3. CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA: (código 

11.03.09). 

1) O fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 

mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à 

compressão de 20,0 Mpa. 

5.8.4. CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 

KG CIMENTO / M³: (código 11.04.02). 

1) O fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 

mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor 

mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto. 

5.8.5. LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO: (código 11.16.02). 

1) O fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte 

interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; 

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 

5.8.6. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA: (código 11.16.06). 
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1) O fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte 

interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 

5.8.7. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A ou B) FYK = 500 MPA: 

(código 10.01.04). 

1) O fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 Mpa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; 

estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse 

para emendas. 

5.8.8. REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, 

PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL – ASSENTAMENTO 

ARGAMASSADO: (código 30.04.01). 

1) O fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética 

colorida, com 5,0 mm de espessura total, para sinalização tátil de alerta ou 

direcional, conforme a norma da ABNT NBR 9050 / 2004, assentada com cimento, 

areia, cola pva, materiais, acessórios e mão de obra necessária para a instalação do 

piso fixado com argamassa. 

5.8.9. PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 25 X 

25 X 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA: (código 30.04.03). 

1) O fornecimento de ladrilho hidráulico podotátil, para portadores de deficiência 

visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores, referência 

ladrilho hidráulico; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a mão de 

obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de 

assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista 

em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas NBR 

9457, NBR 9458 e NBR 9050, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os 

serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. 

5.8.10. CIMENTADO DESEMPENADO: (código 17.03.02). 

1) O fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 

do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia. 

5.9 – PORTAS, CAIXILHOS, SOLEIRAS, ALVENARIAS E CALHAS: 

5.9.1. LASTRO DE AREIA: (código 11.18.02). 

A) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

B) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma. 

1) O fornecimento de areia e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do 

terreno e execução do lastro. 

5.9.2. CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA: (código 

25.01.04). 

1) O fornecimento do caixilho basculante completo, sob medida, em perfis de 

alumínio anodizado L 25; cimento; areia; acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação completa do caixilho. 

5.9.3. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO APARENTE, 

DE 14 CM: (código 14.10.14). 
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1) O fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 

alvenaria de vedação aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto 

simples, com superfície isenta de trincas, lascas, ou pequenas imperfeições nas 

faces que ficarão expostas, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e 

areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à 

compressão de acordo com a NBR 6136. 

5.9.4. DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO 

FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM: (código 14.30.11). 

1) O fornecimento e instalação de divisória interna modulada de painéis cegos tipo 

naval, inclusive portas na espessura de 35 mm, prensados com miolo tipo MSO 

“honey comb” capaz de absorver os impactos e distribuí-los em vários pontos que 

formam as colméias e revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensadas 

com acabamento em pintura a base de água protegida por resina alquídica-

melamínica UV; estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-

poliéster, ou alumínio anodizado; rodapé duplo com ou sem macaquinhos. 

5.9.5. ARGAMASSA GRAUTE: (código 11.05.04). 

A) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser 

considerado o volume real utilizado; 

B) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume 

utilizado para o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham 

armação, com função de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo: 

CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO 

SEÇÃO 09 x 19 cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m 

SEÇÃO 14 x 19 cm 0,011666 m³ / m 0,00850 m³ / m 

SEÇÃO 19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m 

SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m 0,02550 m³ / m 

SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m 

PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO 

ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ / furo / m 0,00693 m³ / furo / m 

ESPESSURA 19 cm 0,019790 m³ / furo / m 0,01050 m³ / furo / m 

1) O fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-de-obra 

necessária para o preparo da argamassa graute. 

5.9.6. PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO 

LISO, BATENTE EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO – 92 X 210 CM: (código 

23.04.11). 

1) O fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida, nas duas 

faces, com laminado fenólico melamínico liso; batente e guarnições em cedrinho 

para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão-

de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das 

guarnições nas duas faces. 

5.9.7. PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 124 X 210 CM: (código 

23.09.06). 
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1) O fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições 

em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da 

folha e das guarnições nas duas faces. 

5.9.8. PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 92 X 210 CM: (código 

23.09.05). 

1) O fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições 

em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da 

folha e das guarnições nas duas faces. 

5.9.9. FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM POLIAMIDA, PARA 

PORTA INTERNA: (código 28.01.12). 

1) O fornecimento de conjunto de fechadura com maçanetas, tipo alavanca, para 

porta interna composto por: fechadura de embutir, com miolo tipo gorges; um par 

de maçanetas, tipo alavanca, de 134 x 20 mm; dois pares de rosetas, com 

diâmetro de 50 mm, todo o conjunto em poliamida ( nylon ), em várias cores 

conforme o fabricante, referência NY 06 BR com fechadura F-5506 x 45; inclusive 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa do 

conjunto de fechadura. 

5.9.10. FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM POLIAMIDA, 

PARA PORTA EXTERNA: (código 28.01.13). 

1) O fornecimento de conjunto de fechadura com maçanetas, tipo alavanca, para 

porta externa composto por: fechadura de embutir, com miolo tipo cilíndrico; um 

par de maçanetas, tipo alavanca, de 134 x 20 mm; dois pares de rosetas, com 

diâmetro de 50 mm, todo o conjunto em poliamida (nylon), em várias cores 

conforme o fabricante, referência NY 03 VM com fechadura F-5503 x 45; inclusive 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa do 

conjunto de fechadura. 

5.9.11. SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES: (código 17.05.32). 

1) O fornecimento de pedra britada nº 1, 2, 3 e 4; cimento; areia; cantoneira de 1” 

x 1” x 1/8”; grapa de ferro para cantoneira; remunera também o fornecimento de 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução da soleira 

moldada “in loco”. 

5.9.12. PEITORIL E / OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 

LARGURA DE 21 ATÉ 30 CM: (código 19.01.39). 

1) O fornecimento de granito com acabamento polido; areia, cimento, cimento 

branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o 

assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura de 

21 até 30 cm e espessura de 2 cm; não remunera o preparo prévio da superfície. 

5.9.13. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO 

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 ½”: (código 24.03.04). 

1) O fornecimento de corrimão, com guarda-corpo, constituído por corrimão e 

montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado 

com diâmetro de 1 ½”, espessura de 2,25 mm; fechamento com tela artística 

ondulada galvanizada, malha de 1 ½”, fio nº12 ( 2,769 mm ); base em chapa de 
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aço galvanizado, com espessura de 1/8”, soldada a base do tubo, para fixação no 

piso, por meio de engastamento; sinalização tátil por meio de anel em aço 

inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes 

das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; inclusive acessórios 

e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do corrimão guarda-corpo. 

O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários 

para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou 

corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante. 

5.9.14. CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 – CORTE 0,50 

M: (código 16.33.04). 

1) O fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, 

com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em 

outras peças, vedação e fixação. 

5.9.15. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 

SEM PINTURA: (código 15.03.03). 

1) O fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de 

ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não 

constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes 

da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; 

montagem e instalação completa; Boletim 157 da superfície das peças por meio de 

jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10 , padrão visual Um 2 ½, da Norma SIS 05 

59 00-67. 

5.9.16. CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL 10 MM: (código 

27.02.04). 

1) O fornecimento de chapa em policarbonato tipo compacta cristal de 10 mm, 

inclusive fita dupla face tipo VHB, materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação da chapa de policarbonato em caixilhos em geral. 

5.10 – LIMPEZA: 

5.10.1. LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO: (código 55.01.02). 

1) O fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de 

pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-

se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando à área pronta para a 

utilização. 

5.10.2. PORTÃO PRINCIPAL: 

5.10.2.1. REMOÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA: (código 41818). 

5.10.2.2. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES: (código 30102). 

5.10.2.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa: 

(código 100106). 

5.10.2.4. CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPa: (código 

110309). 

5.10.2.5. LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO: (código 550102). 

6 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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6.1. O prazo de execução dos serviços será realizado em até 60 (sessenta) dias 

corridos, a partir da data da assinatura do Termo de Contrato. 

7 – QUADRO QUANTITATIVO DO SERVIÇO: 

Item Código Descrição Unidade Quantidade 

01  SERVIÇOS GERAIS.   

 
20308 

FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. 
M² 8,00 

  RETIRADAS E DEMOLIÇÕES.   

 
30102 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 

SIMPLES. 
M³ 0,30 

 
30104 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 

ARMADO. 
M³ 0,15 

 
40802 

RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA 

EM MADEIRA. 
UM. 1,00 

 

40808 

RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA 

E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA ETC. 

M² 1,80 

 

30204 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA 

DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 

INCLUINDO REVESTIMENTO. 

M³ 2,32 

 

30402 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO, 

INCLUINDO A BASE. 

M² 2,04 

 

30404 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, 

SOLEIRA OU PEITORIL, INCLUINDO A 

BASE. 

M 3,20 

 

30304 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE 

REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE 

OU TETO. 

M² 17,50 

 
31014 

REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA 

COM LIXAMENTO. 
M² 19,78 

 

50703 

REMOÇÃO DE ENTULHO COM 

CAÇAMBA METÁLICA, INDEPENDENTE 

DA DISTÂNCIA DO LOCAL DE 

DESPEJO, INCLUSIVE CARGA E 

M³ 4,74 
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DESCARGA. 

  SERVIÇOS DE MASSA E PINTURA.   

 170202 CHAPISCO. M² 19,78 

 170212 EMBOÇO COMUM. M² 19,78 

 170222 REBOCO. M² 19,78 

 330206 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. M² 19,78 

 
330104 

ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE 

CONCRETO DETERIORADO. 
M² 2,00 

 
330128 

REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 

5,0MM DE LARGURA, NA MASSA. 
M 35,00 

 
331002 

LATEX PVA EM MASSA, INCLUSIVE 

PREPARO. 
M² 21,25 

 
331005 

TINTA 100% ACRILICA EM MASSA, 

INCLUSIVE PREPARO. 
M² 137,90 

  INSTALAÇÃO ELÉTRICA.   

 

392602 

CABO DE COBRE FLEXIVÉL DE 2,5MM², 

ISOLAMENTO 0,6/1 KV-90°C-BAIXA 

EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. 

M 72,00 

 

392603 

CABO DE COBRE FLEXIVÉL DE 4MM², 

ISOLAMENTO 0,6/1 KV-90°C-BAIXA 

EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. 

M 25,00 

 
400435 

TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, 

COM PLACA. 
UM. 3,00 

 
400446 

TOMADA 2P+T DE 20ª-250V, 

COMPLETA. 
CJ 10,00 

 
400502 

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES 

E PLACA. 
CJ 2,00 

 
400504 

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES 

E PLACA. 
CJ 1,00 

 400604 CONDULETE METÁLICO DE ¾. CJ 35,00 

 400606 CONDULETE METÁLICO DE 1‟ CJ 10,00 
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  ACESSIBILIDADE.   

 
30102 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 

SIMPLES. 
M³ 0,20 

 
30302 

APICOAMENTO MANUAL DE PISO, 

PAREDE OU TETO. 
M² 8,16 

 
110309 

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, 

FCK=20,0 Mpa. 
M³ 3,58 

 

110402 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

EXECUTADO NO LOCAL MÍNIMO 150 

KG CIMENTO / M³. 

M³ 1,44 

 

111602 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E 

ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E/OU 

ENCHIMENTO. 

M³ 1,44 

 

111606 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA. 

M³ 3,58 

 
100104 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 

(A OU B) FYK=500 Mpa. 
KG 227,20 

 

300401 

REVESTIMENTO EM BORRACHA 

SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0MM, 

PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA 

/ DIRECIONAL – ASSENTAMENTO 

ARGAMASSADO. 

M² 3,50 

 

300403 

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 

PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 25X25X2,5 

CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

MISTA. 

M² 2,35 

 170302 CIMENTADO DESEMPENADO. M² 0,31 

 
 

PORTAS, CAIXILHOS, SOLEIRAS, 

ALVENARIAS E CALHAS. 
  

 111802 LASTRO DE AREA. M³ 0,30 

 
250104 

CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE, 

SOB MEDIDA. 
M² 0,60 

 141014 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

DE VEDAÇÃO, USO APARENTE, DE 14 
M² 7,64 
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CM. 

 

143011 

DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, 

ACABAMENTO EM LAMINADO 

FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM. 

M² 14,00 

 110504 ARGAMASSA GRAUTE. M³ 2,10 

 

230411 

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO 

MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, 

BATENTE DE MADEIRA SEM 

REVESTIMENTO – 92X210 CM. 

UN. 1,00 

 
230906 

PORTA LISACOM BATENTE MADEIRA – 

124X210 CM. 
UN. 1,00 

 
230905 

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 

92X210 CM. 
UN. 1,00 

 

280112 

FECHADURA COM MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA, EM POLIAMIDA, PARA 

PORTA INTERNA. 

CJ 1,00 

 

280113 

FECHADURA COM MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA, EM POLIAMIDA, PARA 

PORTA EXTERNA. 

CJ 1,00 

 170532 SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES. M 4,20 

 

190139 

PEITORIL E/OU SOLEIRO EM GRANITO 

DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATÉ 30 

CM. 

M 1,00 

 

240304 

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 

TUBULAR COM TELA EM AÇO 

GALVONIZADO, DIÂMETRO DE 1 ½° 

M 6,00 

 
163304 

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA 

GALVANIZADA Nº 24 – CORTE 0,50 M. 
M 14,45 

 

150303 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA. 

KG 59,00 

 
270204 

CHAPA DE POLICARBONATO 

COMPACTA CRISTAL 10 MM. 
M² 4,00 

  LIMPEZA.   

 550102 LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO. M² 62,25 
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  PORTÃO PRINCIPAL.   

 41818 REMOÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA M 12,00 

 
30102 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 

SIMPLES. 
M³ 0,50 

 
100106 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 

(A OU B) FYK = 600 MPa. 
Kg 342,72 

 
110309 

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, 

FCK = 20,0 MPa. 
M³ 0,25 

  LIMPEZA.   

 550102 LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO. M² 5,00 
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ANEXO II 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG nº 004/2012 

Processo SAP/GS nº 303/2012 

 

 

 

Declaro, para fins previstos no subitem 1.2 do item 1 do Projeto Básico e subitem 

1.2 do item I do Edital, do Pregão Eletrônico CG nº 004/2012 – Processo SAP/GS nº 

303/2012, cujo objeto é a contratação de serviço não continuo de serviço para a 

reforma e adequação, na Portaria, reparos e adaptações de acessibilidade nos 

calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, rufos e reparos nas infiltrações e 

trincas existentes na Secretaria da Administração Penitenciária, reparo e 

recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-de-obra e material, que o 

Sr(a).(             ), portador do documento RG (               ), realizou a vistoria nas 

instalações da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, recebendo todas 

as informações necessárias. 

São Paulo,_____de__________________de 2012. 

 

 

___________________________ 

Departamento de Engenharia 

 

 

 

Recebido em: ____/____/2012 

 

Nome: ___________________ 

 

Ass.: ____________________ 



 

 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

34 

ANEXO III 

Planilha de Proposta de Preço 

Edital de Pregão Eletrônico CG nº 004/2012 

Processo SAP/GS nº 303/2012 

 

Item 

Serviço 
Especificação Valor Global 

01 

Serviço não continuo de serviço para a 

reforma e adequação, na Portaria, reparos e 

adaptações de acessibilidade nos 

calçamentos, trocas de calhas, instalação 

elétrica, rufos e reparos nas infiltrações e 

trincas existentes na Secretaria da 

Administração Penitenciária, reparo e 

recuperação do portão principal da Sede. 

R$ 

 

Observação: O valor que deverá ser lançado no sistema BEC, é o Valor Global. 
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ANEXO IV 

Pregão (Eletrônico) CG nº 004/2012 

Termo de Contrato CG nº 000/2012 MINUTA 

Processo SAP/GS n° 303/2012 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de 

São Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, 

por meio do Gabinete do Secretario e Assessorias e a 

empresa XXX, contratação de serviço não continuo de 

serviço para a reforma e adequação, na portaria, 

reparos e adaptações de acessibilidade nos 

calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, rufos 

e reparos nas infiltrações e trincas existentes na 

Secretaria da Administração Penitenciária, reparo e 

recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-

de-obra e material. 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, 

Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 96.291.141/0001-80, com sede na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – SP, neste ato, 

representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, portador do documento RG 

7.640.374-9 SSP/SP, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência legal, 

doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

XXX, com sede, na Rua XXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda sob o nº ......., doravante designada CONTRATADA, neste 

ato, representada por ......, portador do documento RG......, e pelos mesmos foi 

dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da 

adjudicação efetuada na licitação na modalidade Pregão Eletrônico CG nº 

004/2012, conforme despacho exarado às fls. XXX do Processo SAP/GS nº 

303/2012, pelo presente instrumento avençam um contrato de serviço não 

continuo de serviço para a reforma e adequação, na portaria, reparos e adaptações 

de acessibilidade nos calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, rufos e 

reparos nas infiltrações e trincas existentes na Secretaria da Administração 

Penitenciária, reparo e recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-de-

obra e material, sujeitando-se às normas da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do regulamento anexo a 

Resolução nº CC-27, de 25/05/2006, alterada pela Resolução CC-48, de 

05/11/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 

Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, do Decreto estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, 

da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive Resolução SAP-6, de 10 de janeiro 

de 2007, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 

aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato de serviço não continuo de serviço para a 

reforma e adequação, na portaria, reparos e adaptações de acessibilidade nos 

calçamentos, trocas de calhas, instalação elétrica, rufos e reparos nas infiltrações e 

trincas existentes na Secretaria da Administração Penitenciária, reparo e 
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recuperação do portão principal da Sede, incluindo mão-de-obra e material, de 

acordo com as especificações constantes no Projeto Básico - Anexo I, que integrou 

o Edital de Licitação CG nº 004/2012, proposta da CONTRATADA e demais 

documentos constantes do Processo SAP/GS nº 303/2012. 

Parágrafo Primeiro: O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se 

destina, com a eficácia e a qualidade requeridas. 

Parágrafo Segundo: Executado em regime de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 

EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O serviço deverá ser executado em até 60 (sessenta) dias corridos, a partir da 

assinatura do contrato, nas dependências da Sede da Secretaria da Administração 

Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 

02033-000 - São Paulo – SP, em conformidade com o estabelecido no Anexo I 

Projeto Básico deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 

da execução do objeto da contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de recepção pela Administração do relatório de 

execução dos serviços acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da 

execução dos serviços, de acordo com o estabelecido no subitem 1 do item X deste 

Edital. 

Parágrafo Primeiro: Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a 

contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela Administração, observando 

as condições estabelecidas para a execução dos serviços. 

Parágrafo Segundo: Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou 

na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será 

descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 

10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, ou da data de conclusão das 

correções efetuadas com base no disposto no “caput” da Cláusula Quarta deste 

Contrato, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo 

de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 

10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contados 

da apresentação da nota fiscal/fatura no Departamento de Engenharia DENG da 

Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel, 

nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – SP, à vista do respectivo Termo 

de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no Parágrafo 

Terceiro da Cláusula Terceira. 

Parágrafo Primeiro: A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os dos 

serviços, exigido no subitem 2.1 do item III, do edital, deverá ser reproduzida na 

nota fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. 
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Parágrafo Segundo: A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida 

à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida. 

Parágrafo Terceiro: Constitui condição para a realização do pagamento a 

inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 

CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do 

pagamento. 

Parágrafo Quarto: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo quinto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá 

correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem 

como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro 

rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

Parágrafo Sexto: A retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN deverá ser efetuada em conformidade com a legislação do Município que a 

prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições 

contidas na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

Parágrafo Sétimo: No caso de isenção do ISSQN, a CONTRATADA deverá 

apresentar declaração da Prefeitura. 

Parágrafo Oitavo: A Contratada está sujeita ainda, se for o caso, a retenção do 

INSS, nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO RECURSOS 

O valor total do presente contrato é de R$ 0,00 (XXX), que onerará a Unidade 

Gestora Executora 380101, Programa de Trabalho XXX, Fonte de Recursos 

001001001, Elemento Econômico XXX. 

Parágrafo único: O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigido da contratada, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da Lei 

federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Projeto Básico, daquelas 

estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas 

em lei, em especial as definidas nos diplomas, federal e estadual sobre licitações, 

cabe: 

Parágrafo Primeiro: A Contratada deverá fornecer todos os materiais, 

equipamentos, ferramentas, próprios e mão-de-obra, necessários à completa para 

a execução dos serviços. 

Parágrafo Segundo: A Contratada, será responsável pelos danos ou avarias 

causadas por seus empregados e encarregados ao patrimônio do Contratante. 

Parágrafo Terceiro: A Contratada é responsável pelos encargos trabalhista, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
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Parágrafo Quarto: Ao final do serviço deixar o local limpo, livres de excedentes e 

resíduos de sujeiras, deixando-o pronto para funcionamento. 

Parágrafo Quinto: Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente. 

Parágrafo Sexto: Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência 

nos serviços for julgada inconveniente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado da solicitação formulada pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo: Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre 

qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

Parágrafo Oitavo: Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender 

prontamente às reclamações sobre seus serviços. 

Parágrafo Nono: Manter equipamentos e utensílios necessários à execução dos 

serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade 

necessária à boa execução dos trabalhos. Os equipamentos elétricos devem ser 

dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica. 

Parágrafo Décimo: Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de 

Serviços, preposto(s) com poderes para atendimento de possíveis ocorrências 

durante a execução deste contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro: Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de 

acidentes de trabalho. 

Parágrafo Décimo Segundo: Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de 

obra especializada necessária à execução dos serviços. 

Parágrafo Décimo Terceiro: Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e 

atender prontamente às reclamações sobre seus serviços. 

Parágrafo Décimo Quarto: Refazer serviços sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos 

aplicáveis aos mesmos. 

Parágrafo Décimo Quinto: Responder ao CONTRATANTE pelos danos ou avarias 

causados por seus empregados e encarregados ao patrimônio do CONTRATANTE, 

decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades. 

Parágrafo Décimo Sexto: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios 

coletivos, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como pelo cumprimento das 

normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as normas 

internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste 

contrato, sem a transferência de qualquer ônus à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-

se a: 

Parágrafo Primeiro: Permitir o acesso dos funcionários da Contratada nos locais 

onde os serviços serão executados, colaborando para as medidas necessárias. 

Parágrafo Segundo: Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente 

venham a serem solicitadas pela Contratada, que digam respeito à natureza dos 

serviços. 
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Parágrafo Terceiro: Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido 

neste contrato. 

CLAÚSULA NONA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

CONTRATANTE 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 80, da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, c.c. o art. 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002. 

Parágrafo Único: A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 

2007, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato será celebrado com duração de 120 (cento e vinte) dias, contados da 

data de assinatura do termo de contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo 

do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado 

do CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 

8.666/93. 

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual será obrigatoriamente formalizada 

por termo aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 

8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o 

efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a 

supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação 

periódica. 

Parágrafo Único: A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui nem 

reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância de qualquer 

obrigação assumida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

É defeso à CONTRATADA a substituição total ou parcial do objeto deste contrato, 

bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda que: 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como 

se nele estivessem transcritos: 

a) O edital PREGÂO (Eletrônico) CG nº 004/2012 e seus anexos; 

b) A PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA; 

c) Resolução SAP nº 6/2007. 

Parágrafo Segundo: Aplicam-se as omissões deste contrato as disposições da Lei 

Estadual nº. 6.544/89 da Lei Federal nº 8.666/93, e as normas regulamentares. 

Parágrafo Terceiro: Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não 

resolvidas na esfera administrativa, 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 (03) 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 2012 

 

_______________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

CONTRATANTE 

 

___________________ 

 

 

CONTRATADA 

 

 

______________________ 

TESTEMUNHA 

 

_____________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO V 

Pregão Eletrônico CG nº 004/2012 

Processo SAP/GS n.º 303/2012 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 

8.666/93 e 10.520/02 e na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da 

Secretaria da Administração Penitenciária. 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 

31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 

federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da 

Lei estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 

20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, 

obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 

normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará 

a aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 

do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 

ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 

10% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 

ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na 

seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não 

realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de 

inexecução, calculada sobre o valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação 

de multa diária, na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% 

quando houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 
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II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º 

dia e 0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo 

financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 

previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV 

da Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 

2º a 5º terão seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 

não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 

contratado ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos 

pelo contratado no prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou 

do indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 

monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação 

de uma não exclui a da outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma 

de anexo, os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou 

instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições 

desta Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99.
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ANEXO VI 

 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

PREGÃO (Eletrônico) CG nº 004/2012 

Processo SAP/GS nº 303/2012 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

303/2012, realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 

6544 de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8666 de 

21.06.93, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

São Paulo,_____de______________de 2012. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 004/2012 

Processo SAP/GS n° 303/2012 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, 

assegurando que atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

São Paulo, _____ de _____________ de 2012. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

(DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO) 

 

 

PREGÃO (Eletrônico) CG nº 004/2012 

Processo SAP/GS nº 303/2012 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 –Santana – São Paulo – SP. 

 

 

 

Declaramos que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa 

habilitação no presente processo licitatório, inclusive em virtude das disposições da 

Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

São Paulo,_____de___________de 2012. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 


