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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS (ENTREGA 

PARCELADA). 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 022/2014 

PROCESSO SAP/GS n° 499/2014 

OFERTA DE COMPRA N° 380101000012014OC00023 

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

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 15/10/2014. 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/10/2014 às 09:00 horas. 

 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete 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 499/2014, objetivando a aquisição, 

instalação e garantia, com obrigações decorrentes, de 04 (quatro) elevadores com 

a remoção e substituição dos elevadores existentes no prédio da Sede II da 

Secretaria da Administração Penitenciária, com entrega parcelada, 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 

CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, 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 aquisição, instalação e garantia, com 

obrigações decorrentes, de 04 (quatro) elevadores com a remoção e substituição 

dos elevadores existentes no prédio da Sede II da Secretaria da Administração 

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/


 

  

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 

2 

Penitenciária, conforme especificações constantes do Projeto Básico, que integra 

este edital como Anexo I. 

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 n° 11.488, de 15/06/2007, 

deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III - DAS PROPOSTAS 

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. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

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

especificações do Folheto Descritivo constante do Anexo I deste Edital; 

b) preços unitário e total, por item, 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. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta deverá ser anexado 

arquivo contendo: 

5.1. Proposta Comercial. 

5.2. A empresa proponente não deve se identificar, mas apenas a marca e modelo 

do produto ofertado, bem como sua especificação. 

5.3. Só serão aceitos arquivos contendo anexo indicado no subitem 6, deste item 

III, elaborado no formato indicado no formulário eletrônico de encaminhamento da 

proposta. 

5.4. Havendo divergência entre os valores consignados no arquivo indicado no 

subitem 5, deste item III, e os valores lançados no formulário eletrônico de 

encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos. 

6. 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; 

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; 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) Em se tratando de cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 
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f.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; 

f.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); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede 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; 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste 

subitem 1.3, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência 

civil. 

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove ter executado serviços de 

fornecimento e instalação de equipamentos compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

2. Certidões de Registro da empresa (de pessoa jurídica) e de seu Responsável 

Técnico (da pessoa física) no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia (CREASP). No caso da sede da licitante pertencer a outra região, o 

certificado do CREA da região de origem deverá conter o visto de CREA/SP, o que 

só será exigido do vencedor da licitação. 

3. Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA 

que comprove a responsabilidade técnica da empresa pelo fornecimento e 

instalação dos elevadores de passageiro inclusive com adequação para 

acessibilidade compatíveis com o objeto desta licitação. 

3. Comprovação de possuir, em seu quadro permanente, engenheiro devidamente 

registrado no CREA, detentor de atestado de Responsabilidade Técnica por 

instalações fornecimento do serviço de característica semelhante ao objeto desta 

licitação, demonstrada por meio de certidões de acervo técnico do CREA. 
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4. Declaração de disponibilidade de apresentar por ocasião da contratação 

certificado de comprovação de habilitação emitida pelo órgão competente do 

Município dentro do prazo de validade, para realizar serviços técnicos de 

manutenção de elevadores. 

5. Atestado de vistoria do local de execução dos serviços, pertencente à Secretaria 

de Administração Penitenciária, sito à Rua Libero Badaró, 600, Centro, São Paulo, 

SP, assinado por servidor da Secretaria de Administração Penitenciaria e por 

representante da empresa licitante. 

5.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações do prédio da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Rua Líbero Badaró, nº 600, Centro, São 

Paulo, SP, 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 instalação dos equipamentos objeto desta licitação. 

5.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendada pelo telefone (11) 2221-

4319 (com Ricardo ou Pâmela). 

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; 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, 

art. 117, Constituição do Estado). 

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 no 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. 
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2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

2.3. 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$ 30.000,00 

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

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

do mesmo valor. 

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, empresas de pequeno porte e cooperativas que 
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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 cooperativa que 

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

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 



 

  

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 

8 

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 11 3206-4877 ou por correio eletrônico para o endereço  

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 1.5.1, 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, situa 

da na Avenida General Ataliba Leonel, nº 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 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 e 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 

“f” 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 

mailto:aabarreto@sp.gov.br
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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. 

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, nº 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, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 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. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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7. A vencedora do certame obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a 

contratação, a partir do valor total final obtido no certame. 

7.1. Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora em nova 

planilha a ser entregue diretamente no Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba 

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

7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida 

no subitem 7, deste item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários 

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, indistintamente, sobre cada um dos 

preços unitários ofertados na referida proposta. 

VII - DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

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 às 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, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO DO OBJETO  

1. Os bens serão entregues e instalados em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) 

dias a partir da data de assinatura do contrato, sendo que devem ser instalados, 

programados, recebidos e verificados na sequência de execução da CONTRATADA, 

e deverão ser feitas no prédio situado na Rua Líbero Badaró, nº 600, Centro, São 

Paulo, SP. 

2. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

entrega, instalação e da própria aquisição dos equipamentos. 

IX – RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO APTO PARA OPERAÇÃO NORMAL 

1. O recebimento dos elevadores instalados e aptos para uso dar-se como segue: 

1.1. Recebimento provisório em 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

constatação de que os equipamentos estão totalmente montados, regulados, 

testados e liberados para uso e não restar qualquer pendência. 
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1.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo 

a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 

pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

recebimento. 

1.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

1.4. Recebimento definitivo, para cada elevador, quando decorridos 90 (noventa) 

dias do recebimento provisório ou do atendimento das pendências ocorridas após a 

emissão do termo de recebimento provisório e concluídas as regulagens verificar-se 

a execução satisfatória dos serviços e a entrega dos projetos complementares, 

desenhos “como construído” (as built), manuais e alvará de funcionamento do 

elevador pela Prefeitura. 

2. No período compreendido entre a aceitação provisória e a definitiva deverá 

ocorrer a consolidação funcional dos equipamentos e a partir da aceitação 

definitiva, não serão admitidas quaisquer anomalias funcionais que possam ser 

atribuídas às condições de montagens, regulagens ou da construção da edificação. 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao Departamento de 

Engenharia da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, 

de acordo com as etapas concluídas, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada 

do relatório no período a que o pagamento se referir. 

2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 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), contado da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do 

órgão indicado no subitem 1 deste item X supra e à vista do termo de recebimento 

definitivo ou recibo da seguinte forma: 

2.1. 10% na entrega dos projetos executivos de montagem, mediante 

apresentação de Fatura, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projetos 

devidamente paga e registrada no CREA/SP, e apresentação da garantia. 

2.2. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do primeiro elevador 

2.3. 15% na instalação do primeiro equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 
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2.4. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do segundo elevador 

2.5. 15% na instalação do segundo equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

2.6. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do terceiro elevador 

2.7. 15% na instalação do terceiro equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

2.8. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do quarto elevador 

2.9. 25% na instalação do quarto equipamento e emissão do recebimento 

definitivo, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 

2. deste item X começará a fluir a partir da data de apresentação da nota 

fiscal/fatura, sem incorreções. 

3. Para efeito de pagamentos, o CONTRATADO deverá comprovar que está em 

situação regular com as obrigações fiscais e trabalhistas. 

4. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros 

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

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

deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. 

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

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

6. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido 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, salvo em se tratando de atraso nos 

pagamentos referentes aos primeiros meses do exercício, decorrente de atraso na 

distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou outras questões correlatas, 

hipóteses em que será facultado ao contratante pagar os valores vencidos assim 

que regularizada a situação. 

XI - DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

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

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

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

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

Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do 

Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) 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. 
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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. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, 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, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, 

Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP para assinar o termo de contrato. 

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”, todas 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 se recusar a 

assinar o contrato, 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 “e-negociospublicos”. 

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 600 (seiscentos) dias, contados da 

data de sua assinatura. 

5. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente 

admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, 

parágrafos 1 º e 2º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

5.1. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração 

dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições 

prescritas na Lei Federal nº 8.666/93. 

5.2 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 

Administração não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

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 

http://www.bec.sp.gov.br/
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de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 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 sítio 

www.sancoes.sp.gov.br. 

XIII – DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. A CONTRATADA deve apresentar à Administração do CONTRATANTE, após a 

adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, comprovante de 

garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, 

em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

1.1. Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições 

especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de 

quaisquer espécies, aplicadas à tomadora dos seguros. 

1.2. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento 

integral de todas as obrigações contratuais inclusive aquelas pertinentes à garantia 

técnica oferecida e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

1.3. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a 

adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa, 

observado o disposto na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007. 

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. 

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 “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br opção, “pregao eletronico”. 

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. 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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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 – Planilha de Decomposição de Preços; 

Anexo III – Atestado de Vistoria; 

Anexo IV – Minuta de Contrato; 

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

Anexo VI – Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração; 

Anexo VIII – Declaração assegurando que a licitante atende às normas à saúde e 

segurança no trabalho. 

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,            de outubro de 2014. 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 022/2014 

Processo SAP/GS n° 499/2014 

 

PROJETO BÁSICO 

 

I - OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) elevadores com instalação, garantia e 

assistência técnica, com a substituição, remoção e destinação final dos elevadores, 

componentes, peças, equipamentos, acessórios, máquinas e materiais substituídos, 

antigos instalados. 

I.I. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações do prédio da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Rua Líbero Badaró, nº 600, Centro, São 

Paulo, SP, 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 instalação dos equipamentos objeto desta licitação. 

I.II. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendada pelo telefone (11) 2221-

4319 (com Ricardo ou Pâmela). 

A. INTRODUÇÃO: 

O presente projeto é um documento, cujo objetivo é de contratar empresa para 

fornecimento de 04 (quatro) elevadores com instalação, garantia e assistência 

técnica, com a substituição, remoção e destinação final dos elevadores, 

componentes, peças, equipamentos, acessórios, máquinas e materiais substituídos, 

antigos instalados na Secretaria de Administração Penitenciária, sito à Rua Libero 

Badaró, nº 600, Centro, São Paulo, SP. 

Este Projeto Básico tem por finalidade fornecer dados e informações mínimas 

necessárias aos interessados em participar da Licitação promovida para a aquisição 

e instalação dos equipamentos acima referidos, bem como estabelecer as 

obrigações essas que estão explicitadas na minuta do contrato a ser celebrado após 

a homologação do procedimento licitatório. 

B. DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO: 

Aquisição de 04 (quatro) elevadores com instalação, garantia e assistência técnica, 

com a substituição, remoção e destinação final dos elevadores, componentes, 

peças, equipamentos, acessórios, máquinas e materiais substituídos, antigos 

instalados na Secretaria de Administração Penitenciária, sito à Rua Libero Badaró, 

nº 600, Centro, São Paulo, SP. 

C. PROJETO EXECUTIVO: 

Conforme preceitua o parágrafo 1º do Artigo 7° da Lei 8666/93, o Projeto Executivo 

será apresentado pela empresa vencedora, em 30 dias após a assinatura do 

contrato, o qual será aprovado pela Autoridade Competente, acompanhado do 

correspondente Cronograma, depois de submetido à aprovação da Fiscalização. 
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Passará a integrar o contrato para efeito de fiscalização, observadas, mantidas e 

incluídas as especificações já mencionadas neste Projeto Básico. 

D. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO: 

Os bens serão entregue e instalados em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias 

a partir da data de assinatura do contrato, sendo que devem ser instalados, 

programados, recebidos e verificados na sequencia de execução da CONTRATADA, 

e deverão ser feitas no prédio situado na Rua Líbero Badaró, nº 600, Centro, São 

Paulo, SP. 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

entrega, instalação e da própria aquisição dos produtos. 

E. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OBJETIVO: 

1.1 – Definir as características técnicas e operacionais do fornecimento, 

instalação e assistência técnica de 4 (quatro) elevadores de passageiros no prédio 

da Rua Libero Badaró, 600, Centro, São Paulo, SP. 

1.2 – Estas especificações devem ser consideradas como mínimas, cabendo ao 

licitante descrever detalhadamente as características técnicas e operacionais do 

objeto de sua proposta. 

F. ALVARÁ: É de responsabilidade da CONTRATADA, a obtenção do Alvará de 

Instalação e Alvará de Funcionamento dos elevadores junto ao Órgão Fiscalizador 

Municipal CONTRU-05, em atendimento à Lei Municipal de nº 10.348/1987, que 

rege a matéria. 

2 – REQUISITOS FUNCIONAIS E CONSTRUTIVOS: 

2.1 - GENERALIDADES: 

2.1.1 - O sistema de Transporte Vertical deve ser projetado e executado para 

tráfego intenso, em pleno funcionamento e com o mínimo de interrupções 

decorrentes de defeitos. 

2.1.2 – O sistema deverá comportar-se em perfeitas condições operacionais e sem 

apresentar qualquer envelhecimento precoce dos seus componentes, inclusive, 

materiais isolantes e lubrificantes, quando em trabalho sob condições de 

temperatura entre 5°C e 40°C nas casas de maquinas, caixas, poços e halls de 

entrada. 

2.2 - TOLERÂNCIAS: 

2.2.1 - ± 3,00 mm será o máximo desnivelamento admitido entre a soleira da 

cabina e as soleiras dos pavimentos nas paradas dos carros, com qualquer carga 

dentro do limite licenciado e sentido de viagem. 

2.2.2 – Com a cabina nivelada, o vão entre a soleira da cabina e as soleiras dos 

pavimentos, não deverá ultrapassar a 25,00 mm e com erro máximo de paralelismo 

de 1,00 mm. 

2.2.3  - A velocidade nominal do elevador poderá variar, no máximo, em 5%. 
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2.3 - RUÍDOS E VIBRAÇÕES: 

2.3.1 - O nível de ruído médio na casa de máquina do elevador, junto à porta de 

acesso e janela, não deverá ultrapassar a 75 dB-A. 

2.3.2 – Nos compartimentos adjacentes à caixa, casa de máquinas e poço, 

incluindo-se o acima e o abaixo, não poderão ser notadas quaisquer vibrações ou 

ruídos decorrentes dos componentes em movimento. 

2.3.3  - O nível de ruído médio medido na cabina do elevador, no centro de seu 

piso e na altura de 1,00 m, com o carro parado e durante o percurso, incluindo as 

operações de abertura e fechamento da porta, não deverá ser superior a 60 dB-A. 

2.3.4 – No caso de ruídos anormais ou vibrações decorrentes dos componentes 

em movimento, os mesmos deverão ser objeto de estudos e eficaz correção pela 

contratada. 

Nota:- A verificação de vibrações, ruídos aéreos ou impactos, inclusive nos 

compartimentos adjacentes, deverá ser procedida sem influência de ruídos 

externos, ou seja, em horários estratégicos e com todos os demais equipamentos 

ou sistemas do edifício, não pertinentes ao elevador, desligados. 

2.4 – PERFORMANCES: 

2.4.1 - Tempos máximos para o ato de abertura das portas dos elevadores com 

vãos de 100 x 210 cm = 3,5 s. 

2.4.2 – Tempos máximos para o ato de fechamento das portas dos elevadores 

com vãos de 100 x 210 mm = 4,0 s. 

2.4.3  - Aceleração vertical máxima ≤ 1,0 m/s². 

2.4.4  - Desaceleração vertical máxima ≤ 1,0 m/s². 

3 – NORMAS, CÓDIGOS E REGULAMENTOS: 

3.1 - Os serviços de instalação, montagem e assistência técnica do elevador 

deverão obedecer às leis, instruções normativas, regulamentos e demais 

disposições complementares do poder publico da cidade de São Paulo. 

3.2 – Todos os serviços de montagem, regulagem, inspeções, etc. nos recintos 

da construção deverão obedecer às normas, regulamentos e disciplinas 

estabelecidas pelos órgãos oficiais e pela obra. 

3.3 – Os elevadores e as suas instalações deverão respeitar toadas as Normas 

Brasileiras Regulamentadoras (NBR), que lhe são pertinentes. 

3.4 – Eventuais itens omissos nas normas da ABNT, assim como nas presentes 

especificações, deverão obedecer as normas IEC equivalentes ou na sua falta, as 

mencionadas na norma NBR NM 207. 

Nota: A norma NBR-13994/2000 – Elevadores de Transporte de Pessoa Portadora 

de Deficiência, bem como suas revisões posteriores e novas normas, deverão ser 

atendidas conforme vem sendo exigido pela Prefeitura (SEHAB-CONTRU). 

NORMAS ADOTADAS (NACIONAIS): 

NBR 9050 – Acessibilidade a edifícios, mobiliários, espaços e equipamentos 

urbanos; 
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NBR 13994:2000 – Elevadores para transporte de pessoa portadora de eficiência; 

NBR 5665 – Fixa as condições mínimas que devem ser observadas no cálculo de 

tráfego das instalações de elevadores de passageiros; 

NBR 5666 – Define os termos empregados em instalações de elevadores elétricos – 

projeto, fabricação e instalação de elevadores; 

ADA – Diretrizes de acessibilidade (ADAAG); 

Leis federais, estaduais ou municipais, em especial os códigos de obras, que fazem 

exigências adicionais, complementando as normas existentes e sempre obedecendo 

pelo menos aos seus requisitos mínimos. 

NORMAS ADOTADAS (INTERNACIONAIS): 

ISO 9386 – Norma Europeia; 

ASMEANSI – A 18.1 – American National Standart Institute; 

ASTM – Sociedade Americana de Testes de Materiais. 

12 – DESTINAÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS SUBSTITUIDOS: 

12.1. Serão de responsabilidade da contratada a remoção e destino dos 

componentes, peças e matérias substituídos. 

4 – PROJETOS: 

4.1. O licitante vencedor deverá elaborar os projetos complementares necessários 

para a instalação dos elevadores, buscando a perfeita harmonização, arquitetônica 

e construtiva, com o restante do empreendimento, bem como os desenhos “como 

construídos” (as built). 

4.2. Os projetos serão submetidos à aprovação da fiscalização. 

5 - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 

5.1. Tipo: Passageiro. 

5.2. Dimensão da Cabina: 1800 x 1500 x 2600 mm. 

5.3. Dimensão da Caixa: 2400 x 2200 mm. 

5.4. Abertura da Porta: 1000 x 2100 mm. 

5.5. Profundidade do Poço: 3130 mm. 

5.6. Casa de Máquinas na parte superior da Caixa de Corrida. 

5.7. Ultima Altura: 5900 mm. 

5.8. Percurso: 64000 mm. 

5.9. Paradas / Entradas: 18. 

5.10. Destinação: Comercial / Deficientes Físicos. 

5.11. Velocidade Nominal: 3,50 m/s ou 210 m/min. 

5.12. Capacidade Nominal: Grupo 1 (1200 kg ou 16 pessoas); Grupo 2 (1350 kg ou 

18 pessoas); Grupo 3 (1200 kg ou 16 pessoas); Grupo 4 (1350 kg ou 18 pessoas). 

6 - ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS: 
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6.1 – CONTROLES: 

6.1.1. Os sistemas deverão ser totalmente eletrônicos, com processamentos 

autônomos e programáveis para o gerenciamento das chamadas e despachos dos 

elevadores. 

6.1.2. Os comandos serão automáticos, coletivos, seletivos, na subida e descida e 

deverão propiciar, no mínimo, os seguintes serviços: 

6.1.2.1. Ultrapassagem Automática com o Carro Lotado, que fará com que o 

elevador deixe de atender às chamadas dos pavimentos quando com sua 

capacidade acima de uma porcentagem definida. 

6.1.2.2. Dispositivo de Excesso de Carga, que deverá impedir a partida do carro 

quando com lotação acima da capacidade licenciada. 

6.1.2.3. Serviço de Ascensorista, protegido por chave especifica na cabina e com 

comando para ativação em paralelo na sala de supervisão predial, para operação 

somente por pessoas credenciadas. 

6.2 – OPERAÇÃO COM FORÇA DE EMERGÊNCIA: 

6.2.1. O edifício será dotado de gerador de emergência, que alimentará também o 

elevador, quando na falta de força na rede. 

6.2.2. Assim, o elevador deverá conter o dispositivo de transferência automática 

que, em caso de falta de força da rede. 

6.2.2.1. Após tal procedimento, o sistema deverá propiciar a operação regular de 

parte do elevador, cujo numero será definido no projeto elétrico da edificação, em 

função da potencia disponibilizada pelo gerador. 

6.2.3. Ao ser restabelecida a energia publica, o sistema deverá realizar a 

transferência de retorno para a rede, automaticamente. 

6.2.3.1. A transferência de retorno para a energia publica deverá ser feita com o 

elevador estacionado em qualquer pavimento. 

6.3 – ARMÁRIOS DE CONTROLES: 

6.3.1. Os controles deverão ser instalados em armários metálicos separados das 

máquinas rotativas e com proteções adequadas aos componentes sensíveis não 

encapsulados. 

6.4 – CABINA: 

6.4.1. A cabina deverá ter a capacidade e dimensões aproximadas citadas no item 

5 (1800 x 1500 x 2600 mm capacidade para 1200 kg / 16 passageiros).   

6.4.2. Os painéis e portas deverão ser revestidos em aço inox escovado. 

6.4.3. O teto deverá ter iluminação fluorescente com intensidade mínima de 100 

lux ao nível do piso, com subteto suspenso e em aço e acrílico. 

6.4.3.1. Deverá ser construído em chapas de aço carbono e suportar, sem 

deformações permanentes, uma força vertical de 2000 N em qualquer posição. 

6.4.3.2. As superfícies externas deverão apresentar-se protegidas contra corrosão e 

antiderrapantes e as fiações elétricas ali alojadas deverão ser protegidas e 

ordenadas. 
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6.4.4. A plataforma deverá ser formada por chapas e perfis de aço carbono, 

tratados contra oxidação e pintados com tinta de proteção, sendo rebaixados em 30 

mm, para aplicação de piso em granito pela contratada. 

6.4.5. A abertura de ventilação natural da cabina deverá ser equivalente a 2% de 

sua correspondente área e o teto ser dotado de saída de emergência com 

dimensões de 0,35 x 0,55 m. 

6.4.6 – Musica Ambiente e Comunicação Sonora Coletiva: 

6.4.6.1. Deverá ser prevista a fiação para música ambiente e comunicação sonora 

coletiva na cabina, cabendo ao contratado a sua execução até a caixa de corrida e 

ao contratante, a instalação de aparelho transmissor e receptor e as fiações a partir 

da caixa até o centro emissor. 

6.4.7 – Ventilador: 

6.4.7.1. A cabina do elevador deverá ser dotada de ventilação de boa eficiência e 

com baixo nível de ruído, fixo na suspensão da cabina e com insuflação por 

mangotes flexíveis pelas laterais, fundo e frente do teto. 

6.4.7.2. Esse ventilador deverá ter funcionamento automatizado em função da 

temperatura ou despacho pela botoeira da cabina, com possibilidade de ser ativado 

e desativado por chave específica, instalada no interior da cabina. 

6.4.8 – Porta da Cabina: 

6.4.8.1. A porta deverá corresponder às características descritas no item 4, com 

acabamentos condizentes com o painel da cabina. 

6.4.8.2. Deverá ser automática, através de operador motorizado por corrente 

contínua ou corrente alternada com tensão e frequência variáveis, assegurando 

suaves acelerações e desacelerações nos seus cursos. 

6.4.8.3. O painel deverá apoiar-se e deslizar sobre barras de aço convexo, 

perfeitamente retas e lisas, através de duas corrediças com roldanas revestidas de 

nylon, de maneira a garantir suavidade e silenciosidade na operação. 

6.4.8.4. O painel deverá ser guiado no seu extremo inferior por duas corrediças 

dotadas de sapatas de nylon, que deslizarão nas canaletas das soleiras, sendo que 

a sua construção deverá propiciar fácil substituição quando desgastadas. 

6.4.8.5. A porta deverá resistir, sem deslocar-se da barra de deslizamento ou da 

canaleta da soleira, a uma carga estática correspondente a 4 vezes o peso de cada 

painel, aplicada seguidamente para cima e para baixo em cada folha. 

6.4.8.6. Deverá resistir ainda, sem deformações permanentes, a uma força 

horizontal de 300 N, aplicada na parte interna do carro e distribuída uniformemente 

em uma área de 500 mm².Após a aplicação desta força, a porta devera funcionar 

normalmente. 

6.4.9 – Proteção aos Usuários nas Portas: 

6.4.9.1. Deverá ser instalado nas entradas das cabinas dispositivo de eletrônica, 

que impedira o fechamento da porta ou reverterá o seu movimento, no caso desta 

já ter iniciado o seu curso, quando da entrada ou saída de passageiros. 
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6.4.9.2. O sistema deverá autorizar o fechamento da porta após decorrido um 

tempo preestabelecido, contado a partir da liberação de sensores, acionados por 

interrupção de cortina ou entrelaçamento de raios infravermelhos em praticamente 

todo o plano da porta. 

6.4.9.3. Se os sensores eletrônicos vierem a ser novamente acionados antes que 

decorra o tempo preestabelecido, nova contagem de tempo será iniciada a partir da 

liberação, de forma a permitir a entrada e/ou saída de quantos passageiros houver. 

6.4.9.4. Se os sensores vierem a ser interrompidos quando a porta já estiver em 

curso no sentido de fechar, esta deverá reverter imediatamente para o sentido 

abrir, sem tocar no passageiro ou carga de transposição. 

6.5 – ARMAÇÕES DA CABINA: 

6.5.1. A cabina será alojada e apoiada em armações formadas de perfis de aço, 

sendo que os apoios e fixações da cabina na suspensão deverão possuir 

amortecedores de vibrações. 

6.5.2. As fixações dos painéis da cabina de suspensão e entre si, assim como 

destes ao teto e soalho, deverão garantir a completa ausência de ruídos 

decorrentes de fricções nas juntas e o seu posicionamento não permitir 

deslocamentos em caso de incêndio. 

6.5.3. O freio de segurança de cada cabina deverá ser acionado pelo limitador de 

velocidade, regulado para cortar a alimentação da máquina e acioná-lo na 

velocidade máxima admitida pela NBR-NM-207. 

6.6 – CONJUNTO PORTAS DOS PAVIMENTOS: 

6.6.1. As portas dos pavimentos deverão ser de aço inox lixado ou acetinado e 

corresponder às características descritas no Item 5. 

6.6.2. Os conjuntos de portas e batentes, a serem fornecidos e instalados pelo 

proponente, deverão formar um requadro composto por painéis, soleira, apoio e 

aba da soleira, barra de deslizamento, corrediças e demais componentes 

necessários. 

6.6.3. Os painéis de cada porta deverão apoiar-se e deslizar sobre a barra de aço 

convexo, perfeitamente reta e lisa, através de duas corrediças com roldanas 

revestidas em nylon, de maneira a garantir a suavidade e silenciosidade na 

operação. O sistema deverá garantir o seguro alojamento das roldanas na barra de 

deslizamento, em caso de incêndio. 

6.6.4. Os painéis deverão ser guiados no seu extremo inferior por duas corrediças 

dotadas de sapatas de nylon, que deslizarão na canaleta da soleira. Sua construção 

deverá propiciar fácil substituição quando desgastadas e assegurar o seu 

alojamento na canaleta, em caso de incêndio. 

6.6.5. As soleiras, apoiadas em avanços metálicos, serão de alumínio extrudado e 

deverão ser niveladas considerando os níveis dos pisos acabados, conforme projeto 

arquitetônico. 

6.6.5.1. O sistema deverá permitir ajustes finais de nivelamento, de forma a 

compensar pequenas diferenças entre soleira e piso acabado. 
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6.6.6. Os apoios e as abas das soleiras deverão ter rigidez capaz de garantir a sua 

estabilidade ao longo dos anos, serem de material metálico e tratados contra a 

corrosão, fixados e ajustados através de chumbadores de aço galvanizado do tipo 

expansível, cabendo ao contratante somente os eventuais remates ou reparos 

pertinentes a parte civil. 

6.6.7. As portas deverão resistir, sem deslocarem-se das barras de deslizamento ou 

das canaletas das soleiras, a uma carga estática correspondente a 4 vezes o peso 

de cada painel, aplicada sucessivamente para cima e para baixo, em cada painel. 

6.6.8. Deverão resistir ainda, sem deformações permanentes, a uma força 

horizontal de 300 N, aplicada da parte interna da caixa para fora e distribuída 

uniformemente numa área de 500 mm². 

6.6.9. As portas deverão atender as exigências das normas ISSO 834 e ISSO 3008, 

com resistência ao fogo de no mínimo 30 min, (F-30). 

6.6.10. O acionamento das portas dos pavimentos deverá dar-se pelo arraste da 

porta da cabina. 

Nota: O vão entre os painéis das portas e a face interna dos batentes, não deverá 

ultrapassar a 6,00 mm, a fim de limitar a passagem de gases e fumaça em caso de 

incêndio. 

6.7 – TRINCO DAS PORTAS DOS PAVIMENTOS: 

6.7.1. Todas as portas de pavimentos deverão ser dotadas de trincos tipo 

eletromecânico, a fim de garantir a sua abertura somente com a cabina na zona de 

nivelamento para estacionamento no pavimento correspondente, assim como, 

quando com as portas fechadas e seguramente travadas. 

6.7.2. O contato elétrico dos trincos deverá ser cortado e restabelecido pela sua 

trava e não pelo fim de curso do painel da porta. 

6.7.3. A liberação da trava do trinco deverá dar-se na parada do carro e não 

quando da sua passagem pelo pavimento. 

6.7.4. Todos os conjuntos de portas dos pavimentos deverão ser dotados de 

sistema de destravamento manual, localizado em direção à trava do trinco e 

destinado a sua abertura em caso de emergência ou manutenção, quando com o 

carro não estacionado no pavimento correspondente e através de chave especial 

para essa finalidade, em poder de pessoas autorizadas (triangulo de 

destravamento). 

6.8 – BOTOEIRAS DE CHAMADAS DOS PAVIMENTOS: 

6.8.1. Deverá ser previsto uma linha de botoeiras de pavimentos. 

6.8.2. As botoeiras de chamadas, a serem escolhidas dentre os modelos 

apresentados pelos proponentes, deverão ter 2 botões nos pavimentos 

intermediários (um para subir outro para descer) e um botão nos pavimentos 

extremos, do tipo micro movimento e luminoso. 

6.8.3. As placas das botoeiras dos pavimentos deverão ser em chapa de aço 

inoxidável, com textura lixada e acetinada. 

6.8.4. Deverão ser previstos fornecimento de insertos de identificações em Braille 

dos pavimentos, para fixação nos batentes das portas, conforme NBR 13994. 
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6.9 – BOTOEIRA DE DESPACHO DA CABINA: 

6.9.1. A botoeira da cabina deverá ser provida de comando por botões do tipo 

micro movimento, numerados segundo os pavimentos servidos e com indicação 

luminosa do registro de despacho. 

6.9.2. Nestas botoeiras também deverão existir 3 botões do tipo pressão constante 

e identificados, sendo um destinado ao sinal do alarme, um para retenção da porta 

aberta e outro para antecipar o fechamento da porta. 

6.9.3. Pelo menos uma botoeira do elevador, deverá ser complementada com 

chave especifica, para operação dos serviços dos ascensoristas. 

6.9.4. Ainda, deverá ser integrado na botoeira, comando para acionamento do 

ventilador. 

6.9.5. A placa da botoeira deverá ser em aço inoxidável acetinado ou lixado e 

conter as correspondentes indicações em Braille junto aos botões. 

Nota: A botoeira deverá ficar em altura adequada, evitando-se botões muito baixos 

ou altos, objetivando facilitar sua visualização e acionamento. 

6.10 – SINALIZAÇÕES: 

6.10.1. Na cabina, em local visível para todos os passageiros, deverão ser 

instalados indicadores de posição, do tipo digital eletrônico. 

6.10.2. Em todos os pavimentos, em cima das portas, também deverão existir 

indicadores de posição, do tipo digital eletrônico, com sinais acústicos e luminosos 

de aproximação do carro e do sentido de viagem. 

6.10.2.1. O timbre do sinal acústico deverá ser diferenciado segundo o sentido da 

viagem e sua intensidade entre 35 dBA a 55 dBA, medido a 1,00 do mesmo. 

6.10.2.2. O sinal luminoso do indicador de posição e sentido de viagem, deverá ser 

perfeitamente visível para quem se ache em espera em qualquer posição do hall. 

6.10.2.3. Deverão ser previstos insertos de identificação em Braille dos 

pavimentos, para fixação nos batentes das portas, conforme norma NBR 13994. 

6.11 – CONJUNTOS MÁQUINAS DE TRAÇÃO: 

6.11.1. A máquina do elevador deverá ser alimentada em corrente alternada com 

tensão e frequência variáveis (C.A. - VVVF) e poderão ser em conjunto redutor ou 

sem engrenagens (Gearless), possuir base própria e serem fixadas com 

amortecedores de vibração, sendo dimensionadas para 60 partidas hora. 

6.11.2. O sistema deverá estar dimensionado para 60 partidas hora, ser dotado de 

válvula paraquedas de ação positiva e controle compensador de temperatura e 

pressão, para manter a uniformidade de funcionamento. 

6.11.3. O motor deverá ser dotado de sistema protetor de sobrecarga e de falta de 

inversão da fase e os circuitos, por fusíveis de alta capacidade de ruptura. 

6.11.4. Os freios de estacionamento da máquina eletromecânica deverão ser do 

tipo eletromagneto, de ação positiva, alimentados por fonte independente de 

corrente continua. 
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6.11.4.1. A atuação deverá dar-se através de duas sapatas com articulações 

simultâneas, porém, com regulagens de curso independentes. 

6.11.4.2. Deverão possuir recursos para serem em situações de emergência, 

através da aplicação de uma força manual constante, sendo que a maquina devera 

possuir meios para movimentação manual da cabina, no caso desta ficar entre 

pavimentos. 

6.12 – ILUMINAÇÃO E SINAL DE ALARME NA CABINA COM ALIMENTAÇÃO 

POR FONTE DE EMERGÊNCIA: 

6.12.1 – A cabina deverá ser dotada de fonte de emergência, constituída de bateria 

permanente e auto carregada pela rede, para alimentação da iluminação de 

emergência e sinal de alarme, pelo tempo mínimo de 2,00 horas. 

6.12.2 – A transferência da alimentação deverá ser automática e instantânea, seja 

para a sua ativação ou desativação. 

6.13 – INTERCOMUNICAÇÃO DA CABINA: 

6.13.1. A cabina deverá integrar intercomunicador viva-voz em sua botoeira. O 

contratado deverá instalar as fiações até a casa de máquinas e desta até o 

pavimento onde ficará situada a sala de telefonia do edifício ou a sala de supervisão 

predial e fornecer os correspondentes aparelhos. 

6.13.2. As fiações, partir da caixa até a sala de telefonia. 

6.14 – LINHAS DE GUIAS: 

6.14.1. As guias da cabina e dos contrapesos deverão ser do perfil próprio, com 

boleto plainado, perfeitamente reto e sem torções, com junções do tipo macho-

fêmea usinadas e juntadas através de talas rígidas e plainadas, de maneira a 

garantir linhas retas e paralelas entre si. 

6.14.2. As guias serão fixadas através de suportes de perfil de aço, com rigidez e 

distanciamento entre si suficientes para suportar, com folgas, as cargas 

decorrentes da freada de emergência. 

6.14.3. As linhas de guias deverão apresentar suas junções em planos desiguais. 

6.14.4. As fixações das guias aos suportes deverão ser através de cleats 

deslizantes, tratados contra corrosão e aplicados em suas abas e as fixações dos 

suportes nas vigas ou cortinas de concreto da caixa e poço deverão ser através de 

chumbadores de aço galvanizado, do tipo expansível. 

6.15 – CABOS DE TRAÇÃO: 

6.15.1. Do tipo SEALE, 8x19, pré-formados e com alma de aço lubrificado, em 

numero e bitola conforme projeto do fornecedor. 

6.15.2. O coeficiente de segurança dos cabos deverá ser de no mínimo 12. 

6.15.3. A resistência à tração residual, ou seja, considerando-se a ruptura de todos 

os fios externos, deve ser, no mínimo, 30 % da resistência à tração total do cabo. 

6.15.3.1. A fixação dos terminais deverá ser através de cunha (auto fixante) e não 

se admite o emprego de grampos ou qualquer outro elemento que provoque 

deformação dos cabos na fixação dos mesmos. 
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6.16 – CABOS DE COMANDO: 

6.16.1. Os cabos de comando (manobra) poderão ser do tipo chato ou redondo, 

com isolação em plástico auto extinguível, aptos a suportar a temperatura de 70º 

C. 

6.16.2. A corrente elétrica não deverá ser superior a 5 A/mm² e a resistência 

mecânica do cobre deverá ser de no mínimo de 5N/mm². 

6.16.3. Em cada cabo deverá ser previsto, no mínimo, 20 % dos condutores de 

reserva, para outros circuitos ou substituições de linhas e ser dotado de condutor 

apropriado para circuito fechado de TV. 

6.16.4. A forma de fixação e alojamento deverá propiciar proteções aos cabos e em 

havendo arestas ou pontas que possam danificá-los ao longo do percurso, devem 

ser protegidos por meio de calhas ou desviadores. 

6.16.5. Caso necessário, o contratado deverá fornecer e instalar telas de proteção 

entre as caixas lateralmente adjacentes, destinadas a impedir que os cabos de 

comando venham a invadir a caixa do elevador vizinho. 

6.17 – POLIAS: 

6.17.1. As polias de desvios ou de passagens dos cabos de tração, com canaletas 

de perfil constante, deverão ser providas de mancais de rolamentos com vida 

mínima correspondente à dos cabos de tração. 

6.17.2. Os mancais deverão ser dotados de lubrificação permanente ou de 

engraxadeiras, dispostas de forma a propiciar fácil acesso para a lubrificação. 

6.18 – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DOSCABOS, PARA O ELEVADOR 

ELETROMECÂNICO: 

6.18.1. O sistema deverá compensar, pelo menos, 80 % da diferença do peso dos 

cabos tração. 

6.18.1.1. No caso da aplicação de polias de compensação, estas deverão propiciar 

tensão constante aos cabos, a fim de assegurar o seu alojamento nas canaletas e 

evitar solavancos da cabina ou contrapesos, quando da ação do para-choque ou do 

freio de segurança. 

6.18.2. Os cabos ou correntes do sistema deverão ser dispostos de forma a não se 

atritarem contra a cabina ou qualquer elemento da caixa, operando de forma 

silenciosa. 

6.19 – ELETRODUTO E FIAÇÕES: 

6.19.1. Todos os condutores instalados nas caixas, poços e casas de máquinas, 

deverão ser protegidos por dutos ou calhas. 

6.19.2. Os dutos não poderão ser de bitola inferior a 20 mm e as suas derivadas, 

quando flexíveis, de 13 mm. 

6.19.3. As caixas de ligações deverão ser vedadas e ter conexões vedadas. 

6.19.4. As calhas deverão ser dotadas de tampa e, quando expostas, resistentes à 

impactos e corrosões. 
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6.19.5. Os dutos e caixas, quando expostos, deverão apresentar-se corretamente 

fixados e protegidos da ação do meio ambiente. 

6.19.6. Os condutores não poderão ter seção inferior a 0,5 mm², salvo nos circuitos 

eletrônicos. 

6.19.7. Todos os condutores deverão ser de cobre e possuir revestimento contra 

umidade, auto extinguível e apto a suportar temperatura de trabalho de 60° C. 

6.19.8. Os terminais para os condutores deverão garantir contato permanente e 

serem identificados segundo a simbologia adotada ao circuito. 

6.19.9. Os terminais de ligação dos motores deverão ser de cobre ou latão, 

alojados nas caixas de ligações de maneira a não ficarem forçados. Estes terminais 

deverão ser protegidos contra roçamentos nas caixas ou tampas, com isolação 

resistente ao atrito. 

6.19.10. O contratado deverá fornecer o número e as bitolas dos eletrodutos e 

fiações necessárias às ligações de alarme, comunicação e outros sinais 

especificados, das caixas dos elevadores até a sala de supervisão predial ou outro 

local que possa ser indicado. Esses serviços são de responsabilidade da 

contratante. 

6.20 – ATERRAMENTOS: 

6.20.1. Os painéis de controle, máquinas de tração, motores, trincos das portas dos 

pavimentos, limitadores de velocidade e demais aparelhos elétricos, deverão ser 

aterrados conforme a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

6.20.2. Os aparelhos elétricos instalados na cabina ou nas armações deverão ser 

igualmente aterrados. O aterramento poderá ser através do cabo limitador de 

velocidade ou ainda, por alma de aço no cabo de comando. 

6.20.2.1. Não é permitido o aterramento somente através dos condutores do cabo 

de comando ou pelos cabos de tração. 

6.20.3. A resistência à isolação para os circuitos de força e os dispositivos elétricos 

de segurança do elevador deverão ser no mínimo de 1 kV e suportar até 500 K. 

6.20.4. Eventuais defeitos de isolação contra a terra deverão impedir a partida ou o 

movimento do carro e não deverão tornar inoperantes ou dispositivos de segurança 

do elevador. 

6.21 – PROTEÇÕES E PINTURAS: 

6.21.1. Todos os componentes ferrosos instalados nas caixas e poços deverão 

receber tratamento anticorrosivo, aplicação de primer e pintura de proteção. 

6.21.2. Todos os componentes ferrosos instalados nas casas de máquina deverão 

receber tratamento anticorrosivo, aplicação de primer e pintura com tinta sintética. 

6.22 – LIMITES DE CURSO: 

6.22.1. Serão exigidas duas chaves limites de curso em cada extremo do percurso 

dos elevadores, sendo uma destinada a assegurar as paradas em nível e outra, de 

segurança, para o caso de falha de atuação da primeira. 

6.23 – CONTRAPESO DO ELEVADOR ELETROMECÂNICO: 
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6.23.1. O contrapeso será travado em armação de perfil de aço, de maneira a 

impedir seu deslocamento em caso de impacto no para-choque ou atuação do freio 

de segurança. 

6.24 – FREIOS DE SEGURANÇA: 

6.24.1. Deverão ser do tipo progressivo, localizado sob as plataformas das cabinas 

e atuando no boleto plainado da guia, de forma simultânea nas duas linhas. 

6.24.2. A atuação do freio de segurança não deverá produzir desnivelamento da 

plataforma superior a 4%, em qualquer direção e o retardamento médio, no caso 

de queda livre com a carga nominal na cabina, deve ser entre 0,20 gr a 1,0 gr. 

6.25 – PARACHOQUE: 

6.25.1. O para-choque do carro e contrapeso poderá ser do tipo mola helicoidal. 

6.26 – SEGURANÇA PARA MANUTENÇÕES: 

6.26.1. No lado interno da parte frontal do poço de cada elevador, junto à porta do 

primeiro pavimento atendido e em local de fácil acesso com aporta aberta, deverá 

ser instalada pelo contratado uma chave manual protegida, destinada a desligar o 

comando do elevador correspondente. 

6.26.2. Próximo a esta chave, deverá ser instalada pelo construtor uma tomada 

elétrica de dois pólos mais terra (250V) e um interruptor interligado a outro na casa 

de máquinas, com fiações e soquetes para iluminação das caixas de corrida e 

poços, conforme projeto executivo contratado. 

6.26.3. Sobre o teto das cabinas deverá ser colocado pelo contratado uma botoeira 

para controle manual do elevador em baixa velocidade, que quando acionada 

desligará a operação pela botoeira da cabina e dos pavimentos. 

6.26.4. Ainda, sobre a cabina, o contratado deverá instalar uma tomada elétrica de 

dois pólos mais terra (250V). 

6.26.5. Nas bordas do teto de cada cabina deverá haver uma balaustrada para 

proteção dos funcionários em trabalho nesse local. 

7 – RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO APTO PARA OPERAÇÃO NORMAL: 

7.1. O recebimento dos elevadores instalados e aptos para uso dar-se como segue: 

7.1.1. Recebimento provisório, quando estiver totalmente montado, regulado, 

testado, liberado para uso e não restar qualquer pendência. 

7.1.2. Recebimento definitivo, para cada elevador, quando decorridos 90 (noventa) 

dias do recebimento provisório ou do atendimento das pendências ocorridas após a 

emissão do termo de recebimento provisório e concluídas as regulagens verificar-se 

a execução satisfatória dos serviços e a entrega dos projetos complementares, 

desenhos “como construído” (as built), manuais e alvará de funcionamento do 

elevador pela Prefeitura. 

7.2. No período compreendido entre a aceitação provisória e a definitiva deverá 

ocorrer a consolidação funcional dos equipamentos e a partir da aceitação 

definitiva, não serão admitidas quaisquer anomalias funcionais que possam ser 

atribuídas às condições de montagens, regulagens ou da construção da edificação. 

8 – GARANTIA TÉCNICA: 
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8.1. O equipamento e seus componentes deverão ter garantia técnica integral de 1 

(um) ano, a contar da data do recebimento definitivo. 

8.2. Os períodos de garantia técnica serão suspensos, a partir da constatação de 

defeito pelo Departamento de Engenharia desta Pasta, até a efetiva correção pelo 

CONTRATADO. Na hipótese de substituições de peças, componentes e 

equipamentos, um novo período de garantia técnica será iniciado somente para o 

item substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pelo Departamento de 

Engenharia, componente ou equipamento novo. 

8.3. A garantia técnica prestada cobre quaisquer defeitos provenientes de erros ou 

omissões do CONTRATADO, em especial, decorrentes do erro de concepção do 

projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e 

administrativa. 

8.4. Em decorrência da garantia técnica prestada, o CONTRATADO se obriga, 

ilimitadamente, a substituir as peças defeituosas ou repará-las, colocando os 

equipamentos perfeitamente de acordo com o preconizado neste fornecimento, sem 

quaisquer ônus para a Secretaria da Administração Penitenciária. 

8.5. As chamadas feitas pela contratante deverão ser atendidas pela contratada no 

prazo máximo de 6 (seis) horas após a solicitação, todos os dias da semana, 

inclusive sábados, domingos e feriados, sem cobrança adicional. 

9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.1. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove ter executado serviços de 

fornecimento e instalação de equipamentos compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

9.2. Certidões de Registro da empresa (de pessoa jurídica) e de seu Responsável 

Técnico (da pessoa física) no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia (CREASP). No caso de a sede da licitante pertencer a outra região, o 

certificado do CREA da região de origem deverá conter o visto de CREASP. 

9.3. Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo 

CREA que comprove a responsabilidade técnica da empresa pelo fornecimento e 

instalação dos elevadores de passageiro inclusive com adequação para 

acessibilidade compatíveis com o objeto desta licitação. 

9.4. Comprovação de possuir, em seu quadro permanente, engenheiro 

devidamente registrado no CREA, detentor de atestado de Responsabilidade 

Técnica por instalações fornecimento do serviço de característica semelhante ao 

objeto desta licitação, demonstrada por meio de certidões de acervo técnico do 

CREA. 

9.5. Atestado de vistoria do local de execução dos serviços, pertencente à 

Secretaria de Administração Penitenciária, sito à Rua Libero Badaró, 600, Centro, 

São Paulo, SP, conforme, assinado por servidor da Secretaria de Administração 

Penitenciaria e por representante da empresa licitante. 

10 – MANUAIS: 

10.1 Na ultima medição deverão ser fornecidos manuais de operação, manutenção 

e conservação do elevador, todos redigidos em português. 
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11 – DESTINAÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS SUBSTITUÍDOS: 

11.1. Serão de responsabilidade da contratada a substituição, remoção e 

destinação final dos elevadores, componentes, peças, equipamentos, acessórios, 

máquinas e materiais substituídos, e etc. antigos instalados. 

11.2. Os equipamentos substituídos deverão ser encaminhados ao Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, na Av. Torres de Oliveira, n° 

368, Jaguaré – São Paulo/SP. 

12 – FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao Departamento de 

Engenharia da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, 

de acordo com as etapas concluídas, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada 

do relatório no período a que o pagamento se referir. 

12.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 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), contado da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do 

órgão indicado no subitem 12.1 deste item 12 supra e à vista do termo de 

recebimento definitivo ou recibo da seguinte forma: 

12.2.1. 10% na entrega dos projetos executivos de montagem, mediante 

apresentação de Fatura, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projetos 

devidamente paga e registrada no CREA/SP, e apresentação da garantia. 

12.2.2. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do primeiro 

elevador 

12.2.3. 15% na instalação do primeiro equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

12.2.4. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do segundo 

elevador 

12.2.5. 15% na instalação do segundo equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

12.2.6. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do terceiro 

elevador 

12.2.7. 15% na instalação do terceiro equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

12.2.8. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do quarto 

elevador 

12.2.9. 25% na instalação do quarto equipamento e emissão do recebimento 

definitivo, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

12.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 
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12.2 deste item 12 começará a fluir a partir da data de apresentação da nota 

fiscal/fatura, sem incorreções. 

12.4. Para efeito de pagamentos, o CONTRATADO deverá comprovar que está em 

situação regular com as obrigações fiscais e trabalhistas. 

12.5. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de 

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

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

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. 

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

da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

12.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido 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, salvo em se tratando de atraso nos 

pagamentos referentes aos primeiros meses do exercício, decorrente de atraso na 

distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou outras questões correlatas, 

hipóteses em que será facultado ao contratante pagar os valores vencidos assim 

que regularizada a situação. 

13 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - A realização de obras civis será de responsabilidade do CONTRATADO, sem 

quaisquer ônus para a Secretaria da Administração Penitenciária. 

13.2 – O armazenamento dos equipamentos não instalados será de 

responsabilidade do CONTRATADO, sem quaisquer ônus para a Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

14 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

14.1. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 
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ANEXO I A – MODELO CRONOGRAMA 
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ANEXO I B – ANDAR GENÉRICO 
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ANEXO II 

(Planilha de Decomposição de Preços) 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 022/2014 

Processo SAP/GS n° 499/2014 

Item Descrição 
Parcela de 

Pagamento em % 
Valor 

01 Entrega do Projeto Executivo. 

1ª Parcela/Pagamento 

10% do total do 

contrato. 

R$ 

02 
Na entrega dos equipamentos 

referentes ao Elevador 1 

2ª Parcela/Pagamento 

5% do total do contrato 
R$ 

03 
Na instalação do primeiro 

equipamento. 

3ª Parcela/Pagamento 

15% do total do 

contrato. 

R$ 

04 
Na entrega dos equipamentos 

referentes ao segundo elevador 

4ª Parcela/Pagamento 

5% do total do contrato 
R$ 

05 
Na instalação do segundo 

equipamento. 

5ª Parcela/Pagamento 

15% do total do 

contrato. 

R$ 

06 
Na entrega dos equipamentos 

referentes ao terceiro elevador 

6ª Parcela/Pagamento 

5% do total do contrato 
R$ 

07 
Na instalação do terceiro 

equipamento. 

7ª Parcela/Pagamento 

15% do total do 

contrato. 

R$ 

08 
Na entrega dos equipamentos 

referentes ao quarto elevador 

8ª Parcela/Pagamento 

5% do total do contrato 
R$ 

09 
Na instalação do quarto 

equipamento. 

9ª Parcela/Pagamento 

25% do total do 

contrato. 

R$ 

  
Valor total (global) 

da contratação. 
R$ 

 

Observação: O valor que deverá ser lançado no sistema BEC é o Valor Global. 
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ANEXO III 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 022/2014 

Processo SAP/GS n° 499/2014 

 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico CG nº 022/2014 do Processo 

SAP/GS nº 499/2014, cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) elevadores com 

instalação, garantia e assistência técnica, com a substituição, remoção e destinação 

final dos elevadores, componentes, peças, equipamentos, acessórios, máquinas e 

materiais substituídos antigos instalados, que o Sr. _____________________, RG 

_____, realizou a vistoria nas instalações do prédio localizado na Rua Líbero 

Badaró, nº 600, Centro, São Paulo, SP, da Secretaria da Administração 

Penitenciária, recebendo todas as informações necessárias. 

São Paulo,_______de ________________ de 2014. 

 

_____________________________________________________ 

Departamento de Engenharia 

(Carimbo do servidor responsável) 

 

 

Recebido em: ____/____/2014. 

 

Nome: ___________________ 

 

Ass.: ____________________ 
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ANEXO IV 

 

Termo de Contrato CG n° 022/2014  MINUTA 

Processo SAP/GS nº 499/2014 

 

 

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, objetivando a aquisição de 

04 (quatro) elevadores com instalação, garantia e assistência técnica, 

com a substituição, remoção e destinação final dos elevadores, 

componentes, peças, equipamentos, acessórios, máquinas e 

materiais substituídos antigos instalados. 

 

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 96.291.141/0163-45, com sede na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556, Santana, 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 

XXX, nº XXX, XXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda sob o nº XXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato, 

representada por XXX, portador do documento RG XXX SSP/SP, 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 

022/2014, conforme despacho exarado às fls.____do Processo SAP/GS nº 

499/2014, pelo presente instrumento avençam um contrato objetivando aquisição 

de 04 (quatro) elevadores com instalação, garantia e assistência técnica, com a 

substituição, remoção e destinação final dos elevadores, componentes, peças, 

equipamentos, acessórios, máquinas e materiais substituídos antigos instalados, 

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 e CC-52, de 

26/11/2009, 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 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 objeto do presente contrato a aquisição de 04 (quatro) elevadores com 

instalação, garantia e assistência técnica, com a substituição, remoção e destinação 

final dos elevadores, componentes, peças, equipamentos, acessórios, máquinas e 

materiais substituídos, antigos instalados, conforme especificações constantes no 
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Projeto Básico - Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos do 

Processo SAP/GS nº 499/2014. 

Parágrafo Único: O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se 

destina, com a eficácia e a qualidade requeridas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE 

ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Os bens serão entregue e instalados em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias 

a partir da data de assinatura do contrato, sendo que devem ser instalados, 

programados, recebidos e verificados na sequencia de execução da CONTRATADA, 

e deverão ser feitas no prédio situado na Rua Líbero Badaró, nº 600, Centro, São 

Paulo, SP. 

Parágrafo Único: Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

decorrentes da entrega, instalação e da própria aquisição dos equipamentos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO APTO PARA 

OPERAÇÃO NORMAL 

O recebimento dos elevadores instalados e aptos para uso dar-se como segue: 

a) O recebimento provisório em 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

constatação de que os equipamentos estão totalmente montados, regulados, 

testados e liberados para uso e não restar qualquer pendência. 

b) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 

pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

recebimento. 

c) Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

c.1) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

c.2) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

c.3) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

c.4) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

d) Recebimento definitivo, para cada elevador, quando decorridos 90 (noventa) 

dias do recebimento provisório ou do atendimento das pendências ocorridas após a 

emissão do termo de recebimento provisório e concluídas as regulagens verificar-se 

a execução satisfatória dos serviços e a entrega dos projetos complementares, 

desenhos “como construído” (as built), manuais e alvará de funcionamento do 

elevador pela Prefeitura. 

Parágrafo Único: No período compreendido entre a aceitação provisória e a 

definitiva deverá ocorrer a consolidação funcional dos equipamentos e a partir da 
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aceitação definitiva, não serão admitidas quaisquer anomalias funcionais que 

possam ser atribuídas às condições de montagens, regulagens ou da construção da 

edificação. 

CLAÚSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao Departamento de 

Engenharia da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556, Santana, CEP 02033-000, São Paulo, SP, 

de acordo com as etapas concluídas, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada 

do relatório no período a que o pagamento se referir. 

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados no prazo de 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), contado da data de entrada da nota fiscal/fatura no 

protocolo do órgão indicado no “caput” desta Cláusula Quarta supra e à vista do 

termo de recebimento definitivo ou recibo da seguinte forma: 

1. 10% na entrega dos projetos executivos de montagem, mediante apresentação 

de Fatura, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projetos devidamente 

paga e registrada no CREA/SP, e apresentação da garantia. 

2. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do primeiro elevador 

3. 15% na instalação do primeiro equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

4. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do segundo elevador 

5. 15% na instalação do segundo equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

6. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do terceiro elevador 

7. 15% na instalação do terceiro equipamento e emissão do recebimento 

provisório, mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de 

Vistoria assinado pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

8. 5% na entrega dos equipamentos referentes à instalação do quarto elevador 

9. 25% na instalação do quarto equipamento e emissão do recebimento definitivo, 

mediante apresentação de Nota Fiscal, Laudo Técnico e Termo de Vistoria assinado 

pelo Responsável Técnico, com autorização para utilização. 

Parágrafo Segundo: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que 

trata o Parágrafo Primeiro desta Cláusula Quarta começará a fluir a partir da data 

de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

Parágrafo Terceiro: Para efeito de pagamentos, o CONTRATADO deverá comprovar 

que está em situação regular com as obrigações fiscais e trabalhistas. 

Parágrafo Quarto: Constitui condição para a realização dos pagamentos a 

inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
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CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada 

pagamento. 

Parágrafo Quinto: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Sexto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido 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, salvo em se tratando de atraso nos 

pagamentos referentes aos primeiros meses do exercício, decorrente de atraso na 

distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou outras questões correlatas, 

hipóteses em que será facultado ao contratante pagar os valores vencidos assim 

que regularizada a situação. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS VALOR DO CONTRATO E DO CRÉDITO 

O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (XXX), nos quais estão incluídos todos os 

custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas 

(BDI) e demais despesas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: A presente despesa onerará a Unidade Gestora Executora 

380101, Programa de Trabalho XXX, Fonte de Recursos 001001001, Elemento 

Econômico XXX do orçamento. 

Parágrafo Segundo: O preço permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência contratual será de 600 (seiscentos) dias, contados da data de 

sua assinatura. 

Parágrafo Primeiro: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no 

artigo 57, parágrafos 1 º e 2º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 

Parágrafo Segundo: As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas 

mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, 

respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: A não prorrogação do prazo de vigência contratual por 

conveniência da Administração não gerará à contratada direito a qualquer espécie 

de indenização. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA TÉCNICA 

O equipamento e seus componentes deverão ter garantia técnica integral de 1 (um) 

ano, a contar da data do recebimento definitivo. 

Parágrafo Primeiro: Os períodos de garantia técnica serão suspensos, a partir da 

constatação de defeito pelo Departamento de Engenharia desta Pasta, até a efetiva 

correção pelo CONTRATADO. Na hipótese de substituições de peças, componentes e 

equipamentos, um novo período de garantia técnica será iniciado somente para o 

item substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pelo Departamento de 

Engenharia, componente ou equipamento novo. 

Parágrafo Segundo: A garantia técnica prestada cobre quaisquer defeitos 

provenientes de erros ou omissões do CONTRATADO, em especial, decorrentes do 
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erro de concepção do projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de 

coordenação técnica e administrativa. 

Parágrafo Terceiro: Em decorrência da garantia técnica prestada, o CONTRATADO 

se obriga, ilimitadamente, a substituir as peças defeituosas ou repará-las, 

colocando os equipamentos perfeitamente de acordo com o preconizado neste 

fornecimento, sem quaisquer ônus para a Secretaria da Administração 

Penitenciária. 

Parágrafo Quarto: As chamadas feitas pela contratante deverão ser atendidas pela 

contratada no prazo máximo de 6 (seis) horas após a solicitação, todos os dias da 

semana, inclusive sábados, domingos e feriados, sem cobrança adicional. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de 

Licitação e seus Anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 

sobre licitações, cabe à CONTRATADA: 

Parágrafo Primeiro: Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos 

os recursos materiais e humanos necessários. 

Parágrafo Segundo: Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas 

com a execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.. 

Parágrafo Terceiro: Cumprir as posturas do Município e as disposições legais 

estaduais e federais que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

Parágrafo Quinto: Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre 

qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato. 

Parágrafo Sexto: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 

fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

Parágrafo Sétimo: Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do 

artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Parágrafo Oitavo: Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou 

observação realizadas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências e condições 

estipuladas no Projeto Básico Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Décimo: Identificar todos os equipamentos e materiais de sua 

propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro: Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito 

Federal, Estadual ou Municipal e as Normas Internas de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 
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Parágrafo Décimo Segundo: Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade 

de seus empregados. 

Parágrafo Décimo Terceiro: Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, 

por meio de seus encarregados. 

Parágrafo Décimo Quarto: Implantar, de forma adequada, a planificação, a 

execução e a supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas 

atividades do órgão e respeitando suas normas de conduta. 

Parágrafo Décimo Quinto: Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do 

trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções. 

Parágrafo Décimo Sexto: É de responsabilidade da CONTRATADA, a obtenção do 

Alvará de Instalação e Alvará de Funcionamento dos elevadores junto ao Órgão 

Fiscalizador Municipal CONTRU-05, em atendimento à Lei Municipal de nº 

10.348/1987, que rege a matéria. 

Parágrafo Décimo Sétimo: A CONTRATADA deverá encaminhar os equipamentos 

substituídos ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, 

na Av. Torres de Oliveira, n° 368, Jaguaré – São Paulo/SP. 

Parágrafo Décimo Oitavo: Designar por escrito, no ato do recebimento da 

autorização para início da execução do objeto contratual, preposto(s) que tenha(m) 

poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste 

contrato. 

Parágrafo Décimo Nono: O armazenamento dos equipamentos não instalados será 

de responsabilidade do CONTRATADO, sem quaisquer ônus para a Secretaria da 

Administração Penitenciária. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 

Parágrafo Primeiro: Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da 

CONTARTADA, dando-lhe acesso às suas instalações para a entrega do objetivo 

contratado. 

Parágrafo Terceiro: Prestar à CONTRATANTE as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados, que interfiram na 

execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Providenciar os pagamentos das faturas aprovadas. 

CLAÚSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO OBJETO 

CONTRATO 

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 
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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. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO 

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 CEGP-10 de 19 de novembro de 

2002. 

Parágrafo Primeiro: 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 sítio www.sancoes.sp.gov.br. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar da fatura os 

valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas. 

Parágrafo Terceiro: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DO CONTRATANTE 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 

consequências previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 

80, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos do 

CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 

6.544/1989. 

Parágrafo Segundo: Rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de 

caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições a que alude o 

§ 1° do artigo 1° do Decreto 57.159, de 21 de junho de 2011, que alterou o 

Decreto Estadual nº 55.938/2010. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA deve apresentar a Administração do CONTRATANTE, após a 

adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, comprovante de 

garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, 

em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das 

condições especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa, 

estipulando a responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores relativos 

a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora dos seguros. 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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Parágrafo Segundo: A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o 

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais inclusive aquelas 

pertinentes à garantia técnica oferecida e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

Parágrafo Terceiro: A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para 

a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, 

ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive 

multa, observado o disposto na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto deste contrato, bem como cedê-

lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, exceto as obras civis acessórias e 

necessárias à realização do objeto principal, sendo que a responsabilidade sobre as 

mesmas recairá sobre a CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

A fiscalização das atividades no campo será rigorosamente realizada pelo 

Departamento de Engenharia desta Pasta, na área, durante todas as etapas. A 

analise dos produtos e a supervisão técnica das atividades serão realizadas por 

profissionais indicados pela contratante. 

Parágrafo Único: Haverá visitas “in loco” por parte da Secretaria da administração 

Penitenciária sem aviso prévio para a verificação do andamento das atividades. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem 

transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 022/2014 e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal n.º 10.520, 

de 17 de julho de 2002; Decreto n.º 49.722, de 24 de junho de 2005, 

regulamentada anexo à Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, Decreto estadual n.º 

47.297, de 06 de novembro de 2002; Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 

2002; Lei federal n.º 8.666 de 23 de junho de 1993; Lei estadual n.º 6.544, de 22 

de novembro de 1989 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 

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

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 

presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 

achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de 

direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

São Paulo,          de                      de 2014. 

 

 

 

____________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

CONTRATANTE 

 

________________ 
 
 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 

 

 

 

_________________________________ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO V 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 022/2014 

Processo SAP/GS n° 499/2014 

 

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: 
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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; 

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 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 022/2014 

Processo SAP/GS nº 499/2014 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 

022/2014, 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 8.666, 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 2014. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 022/2014 

Processo SAP/GS nº 499/2014 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 2033-000 - 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 2014. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 



 

  

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
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ANEXO – VIII 

 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 022/2014 

Processo SAP/GS nº 499/2014 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - 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 2014. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 


