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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: N° 024/2010 
PROCESSO N° SAP/GS Nº 1210/2010 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br/ www.bec.fazenda.sp.gov.br 
NÚMERO DA OFERTA DE COMPRA OC: 380101000012010OC00032 
FAC-SÍMILE: 011 3206 4877 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 02/12/2010 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2010 às 09:00 HORAS 
 

A Senhora ANA MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI, Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelo artigo 3°, 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, a 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 nº SAP/GS n.º1210/2010, objetivando a contratação de serviços 
de infraestrutura e instalações elétricas de ar condicionado e torres de resfriamento, sob 
o regime de empreitada por preço global, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento anexo a 
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, 
e ainda pela Resolução SAP nº 06/2007. 

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 / 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 
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1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de infraestrutura e 
instalações elétricas de ar condicionado e torres de resfriamento, conforme especificações 
técnicas constantes do Projeto Básico que integra este edital como Anexo I. 

1.2. VISTORIA TÉCNICA: A licitante deverá enviar representante portando documento de 
identificação (RG), sem qualquer tipo de identificação da empresa para visitar as instalações 
da Secretaria de Administração Penitenciária, sito Rua Líbero Badaró, 600 – Centro – São Paulo 
– SP – de 2ª a 6ª feiras das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, com 
anterioridade à abertura da sessão do Pregão, oportunidade em que lhe será fornecido Atestado 
de Vistoria, para averiguação das condições do local em que deverão ser prestados os serviços. 

1.3. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendada pelos telefones (11) 3206-4728 ou 3206-
4918 Departamento de Engenharia. No dia da vistoria o representante retirará as plantas de 
arquitetura do prédio. 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 
Estadual que estiverem registrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 
São Paulo, em sua versão - 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 do 
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 a 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 
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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 regularidade fiscal previsto na alínea “f”, do subitem 9, ambos 
do item V deste edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte 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 / www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 
PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, até o dia 
e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para 
formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação 
constantes do edital. 

2. O preço total da contratação será ofertado no formulário eletrônico próprio, em moeda 
corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverá estar incluído, 
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 objeto da presente 
licitação. 

2.1. Proposta apresentada por cooperativa de trabalho deverá discriminar os valores insumos, 
especialmente os de serviços sobre os quais incidirá a contribuição previdenciária que constitui 
obrigação da Administração contratante, observadas as disposições do subitem 2.4, do item V e 
do subitem 1.1, do item X do Edital. 

3. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

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

5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
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IV. DA HABILITAÇÃO 

O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, deste 
Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (OU cédula de 
identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
empresárias; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

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

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 ou domicílio 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 Certidão Positiva com efeito de Negativa relativas 
a tributos federais e dívida ativa da União. 

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.4.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, 
atestando que: 

a 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) 

1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) A empresa participante que oferecer o menor preço deverá comprovar sua qualificação 
técnica através de Atestado(s) de bom desempenho anterior fornecido pela(s) contratante(s); 
este(s) atestado(s) deverá (rão) conter, necessariamente, a especificação do tipo de compra, 
com indicações das quantidades fornecidas e do prazo de execução em: 

 - Área refrigerada de 3.350 m² 

OBS1: o quantitativo discriminado corresponde a 50% da execução pretendida, conforme 

Súmula 24 do TCE-SP. 

OBS2: Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da capacidade 

técnica da licitante. 

b) Apresentar o Atestado de Vistoria fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

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. 
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2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

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

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

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

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

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

2.4 Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, será 
acrescido ao valor dos serviços de que trata o subitem 2.1, item III deste Edital o percentual de 
15% (quinze por cento) a título de contribuição previdenciária, que constitui obrigação da 
Administração contratante (art. 22, inc. IV, Lei federal n° 8.212, de 24/06/1991, com a redação 
introduzida pela Lei federal n° 9.876, de 26/11/1999, c/c o art. 15, inc. I, Lei federal n° 
8.212/1991). 

 3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 
classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a redução, 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$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicável, inclusive, em relação ao primeiro 
formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances 
do mesmo valor. 
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4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do 
item. 

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

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando a 
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, 
até que não sejam registrados quaisquer lances. 

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 ofertado, por licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às licitantes 
microempresas e empresas de pequeno porte,  que preencham as condições estabelecidas no 
artigo 34, da Lei federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007, preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, 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 apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 
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classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, 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 ou empresa de pequeno porte, 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. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os 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. 

8.2 O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes a composição de preços 
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos 
que julgar necessários. 

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 constante 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 sanar eventuais omissões ou falhas, relativas ao 
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a 
apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos anteriormente ofertados, 
desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a 
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habilitação, por meio de fac-símile para o número 011 3206 4877 ou por correio eletrônico para o 
endereço calonson@sp.gov.br ou aabarreto@sp.gov.br. 

c1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”. deste subitem 9, serão 
apresentadas, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as declarações a que se 
refere o subitem 1.4.1, do item IV, deste edital. 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, ou 
dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, ambas 
deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios.  Na hipótese de 
ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais 
omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante 
decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na 
forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de Material e Patrimônio da 
Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – 
Santana – 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 ou empresas de pequeno porte que preencham as 
condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal 11.488, de 15 de junho de 2007, não será 
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 
documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item IV deste Edital, ainda que os 
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 
poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 
disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos 
recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 
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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 efeito de 
negativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão pública será 
suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, para que a licitante 
vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item 
V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 
comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V, ou 
sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no mesmo 
subitem 11. 

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou 
não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 a 13, deste item V, o 
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 5 do mesmo item V, 
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos 
subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem lançada 
no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, 
utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema. 

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 
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licitação, ou seja, no Núcleo de Material e Patrimônio da Secretaria da Administração 
Penitenciária, sito à Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – 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 Material e Patrimônio da Secretaria da Administração Penitenciária, sito à Avenida 
General Ataliba Leonel, n.º 556 – Santana – 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, 
encaminhando o processo à autoridade competente, para homologação. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

7. Se a vencedora da licitação for cooperativa de trabalho, deverá apresentar no prazo de 02 
(dois) dias úteis contado da data de adjudicação do objeto, o novo preço total para a 
contratação, obtido no certame. 

7.1. Para a apuração dos novos preços, deverá ser expurgado o acréscimo indicado no subitem 
2.4, do item V deste edital e o resultado da soma do novo preço total, com o valor do acréscimo 
expurgado, deverá ser igual ao valor total final obtido no certame; 

7.2. Esse novo preço será apresentado no próprio sistema do pregão eletrônico; 

7.3. Se a cooperativa deixar de cumprir a obrigação estabelecida no subitem 7, deste item VI, no 
prazo ali mesmo assinalado, o preço final para a contratação  será apurado pelo Contratante, 
com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na 
proposta inicial e o valor total final obtido no certame, sobre o preço mensal ofertado na referida 
proposta, observado ainda, o disposto no subitem 7.1 deste item VI. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
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1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, 
respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema. 

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

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a 
sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos 
licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o 
término do período estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida 
da sessão pública ou do certame. 

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

1. O objeto da presente licitação deverá executado em 90 (noventa) dias contados da data da 
assinatura do termo de contrato, obedecendo todas condições estabelecidas no Projeto Básico - 
Anexo I, deste Edital. 

2. O objeto desta licitação, deverá ser realizado no Edifício desta Secretaria, situado a Rua 
Libero Badaró nº 600, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 
fornecimento. 

3. Após a execução dos serviços, a contratada deverá realizar testes, ajustes, balanceamento e 
treinamento, durante o prazo de observação. Os testes visam a comprovação do atendimento 
às especificações contidas no Anexo I. A contratada deverá entregar manuais (serviços e 
operador) em 03 (três) vias. 

4. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 102 (cento e dois dias). 

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, §§ 1º e 2º da Lei federal nº 
8.666/93.  
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5.1 Toda prorrogação será analisada pela Contratante, mediante solicitação escrita e 
fundamentada, e, se deferida, formalizada pelas partes por meio de Termo de Aditamento 
Contratual, implicando a prorrogação dos prazos contratuais das atividades afetadas em igual 
número de dias. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido: 

Na primeira Etapa: 

1.1. Provisoriamente, no dia subseqüente a entrega do Projeto, mediante relatório de execução 
dos serviços acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da prestação dos serviços, 
de acordo com a execução com o estabelecido no subitem 1 do item X deste Edital.  

 

Na Segunda Etapa: 

1.2. Provisoriamente, ao término do prazo de execução, quando se dará a inspeção de 
compatibilidade com as especificações do Anexo I – Folheto Descritivo e da proposta da 
Contratada, efetuadas pela Comissão de Recepção de Material/ ou servidor responsável, 
no local e endereço indicados no subitem 2, do item VIII anterior. 

2. 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;  

a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;    
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3.  Após a entrega do objeto da presente licitação serão realizados testes, ajustes e 
balanceamento, visando a comprovação da eficiência dos serviços, durante o prazo de 
observação. 

3.1 Os testes serão realizados sob responsabilidade da Contratada, assistidos por 
representante(s) da Contratante.  

4.  Definitivamente, por Comissão de Recepção de Material/ ou servidor responsável, designada 
pela autoridade competente, no dia subseqüente ao término do prazo de observação. 

5. O prazo para observação e testes  será de 10 (dez) dias. 

6.  A garantia do produto será no mínimo de 12 (doze) meses e terá início a partir da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme especificado no Anexo I deste Edital. 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 10/08/1990, 
com redação dada pelo Decreto nº. 43.914, de 26/03/1999, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura no Núcleo de Material e Patrimônio da Secretaria da Administração Penitenciária, 
sito à Av. General Ataliba Leonel, n°556 – Santana – São Paulo – SP – CEP 02033-000, 
acompanhada do relatório dos serviços prestados, na forma prevista no subitem 4 do item IX. 

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação. 

3. Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da 
Contratada, no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual será consultado por ocasião 
da realização do pagamento. 

4. A retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser efetuada 
em conformidade com a legislação do Município que a prestação do serviço estiver envolvida, 
em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 13 de julho de 
2003. 

4.1 No caso de isenção do ISSQN, a CONTRATADA deverá apresentar declaração da 
Prefeitura. 

4.2 A CONTRATADA está sujeita ainda, se for o caso, a retenção do INSS, nos termos da 
legislação vigente. 
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5- O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada 
no Banco do Brasil S/A. 

6 - Havendo atraso no pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos 
termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % 
(meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

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) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa relativas a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 02 (dois) 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 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 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação 
comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Secretaria da Administração Penitenciária, 
situado na Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – Santana – 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” 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 
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deste item XI, ou se recusar a assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente, 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, contados 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 5 do item VI, todos deste Edital. 

4. A contratação será celebrada com vigência de 102 (cento e dois) dias contados da data de 
assinatura. 

5. Os prazos e inícios de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente admitem 
prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, parágrafo 1º e 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/1993 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 8.666/1993. 

5.2 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará a 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 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 nº SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, garantido o exercício de prévia e 
ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CAUFESP, no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br. 

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL 
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1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, a licitante 
vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93. 

2.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 do seguro. 

3.A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de todas as 
obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente, conforme dispõe 
o § 4º do artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93. 

4.A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a Contratada às 
penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa, observado o disposto na 
Resolução SAP nº 06/2007. 

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, de 25 
de maio de 2006 e suas alterações, a ser 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 
“pregaoeletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, informações  ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 
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5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada 
em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e 
informações prestadas pelo pregoeiro, no prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à data fixada 
para abertura 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 - Minuta de Contrato 

Anexo III - Resolução SAP –06/2007 

Anexo IV – Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo V – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração; 

Anexo VI – Declaração assegurando que a licitante atender às normas relativas à saúde e segurança no 
trabalho. 

Anexo VII – Atestado de Vistoria 

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, 30 de novembro de 2010. 

 

 

ANA MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 024/2010 

PROCESSO SAP/GS Nº 1210/2010 

1 - OBJETIVO 

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto da Instalação da 
Infraestrutura do Sistema de Ar condicionado para o edifício da Rua Líbero Badaró,  sendo 
detalhadas as especificações técnicas cabíveis. 

2 – ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Faz parte do escopo dos serviços de fornecimento da Contratada, os serviços de 
instalação de Infraestrutura do Sistema de Ar condicionado, bem como os projetos necessários 
para tal. 

Nesta primeira Fase de Implantação não serão fornecidas as unidades evaporadoras e 
condensadoras dos pavimentos, apenas a infraestrutura com torres, bombas, tubulação de 
água de condensação e tubulação de gás refrigerante. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas da ABNT e boa técnica, 
bem como respeitando as recomendações deste Memorial. 

Em caso de divergência entre as informações constantes nos documentos que 
compõem a Licitação, devem prevalecer, pela seqüência, aquelas constantes do Memorial 
Descritivo, seguida das Especificações técnicas e por último dos Desenhos. 

3 – LOCALIZAÇÃO 

O edifício localiza-se na Rua Líbero Badaró, n. 600, Centro – São Paulo/SP. 

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 O Prédio da Rua Líbero Badaró possui 20 andares, sendo 1 subsolo e 19 andares. No 
subsolo já existe um quadro com disjuntor específico para a instalação do sistema. A parte 
elétrica não está passada para os pavimentos, devendo ser prevista pela Contratada. 
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 Já existem salas para os equipamentos de ar-condicionado em todos os andares, onde 
poderão ser instalados os condensadores. A tubulação deverá ser externa, já que o pé-direito 
em alguns andares é muito baixo e não permite que seja embutida no forro. Os pavimentos 
serão livres, com divisórias baixas quando for o caso. A única exceção são as salas de CPD, 
que têm divisórias até o teto e deverão contar também com ar-condicionado.  

 Sendo assim, o Sistema de Ar Condicionado adotado para os ambientes do Edifício 
deverá ser de expansão direta, do tipo VRF (fluxo de refrigerante variável), com condensação a 
água. 

 O sistema de condensação deverá ser composto por 2 (duas) torres de resfriamento de 
capacidade 225TR cada uma, a serem instaladas na cobertura, com bombas de água de 
condensação (2 efetivas e 1 reserva). 

 As unidades condensadoras do sistema VRV deverão ser instaladas em casas de 
máquinas nos pavimentos e unidades evaporadoras instaladas aparentes nos ambientes 
condicionados. 

5 – SERVIÇOS E PROJETOS COMPLEMENTARES 

Fazem parte do escopo do contrato os seguintes serviços e projetos complementares: 

Projeto executivo/ as built:  

• Estudo técnico e elaboração do cálculo de carga térmica a partir dos projetos definitivos 
de arquitetura do prédio, disponibilizados pela SAP em meio digital;  

• Seleção dos equipamentos mais viáveis para cada condição de instalação em específico; 
• Dimensionamento das redes de dutos, hidráulica, cobre e elétrica para interligação dos 

mesmos; 
• Recolhimento de A.R.T. 

 Todos os serviços complementares e os projetos deverão ser apresentados para 
aprovação pela SAP/DENG. Nenhum serviço poderá ser iniciado sem que o projeto esteja 
aprovado pela SAP/DENG.  

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de proteção aos 
operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, etc.,  estritamente 
de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela ABNT. 
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A parte elétrica não está passada para os pavimentos, devendo ser prevista pela 
COTRATADA. 

Serviços a serem executados: 

• Infraestrutura para os condicionadores de ar tipo VRF com condensação 
a água, conforme relação abaixo: 

Condicionadores de ar VRF 
Unidade Condensadora 34 HP pç 5 
Unidade Condensadora 32 HP pç 4 

Unidade Condensadora 26 HP pç 2 
Unidade Condensadora 24 HP pç 3 
Unidade Condensadora 22 HP pç 3 
Unidade Condensadora 20 HP pç 1 
Unidade Condensadora 14 HP pç 1 
Unidade Condensadora 12 HP pç 1 

 

• Infraestrutura para 154 (cento e cinqüenta e quatro) Evaporadoras tipo 
aparente no ambiente, conforme relação abaixo: 

 

Evaporadoras de Ar   
Unidade evaporadora 36.000 Btu/h pç 126 

Unidade evaporadora 24.000 Btu/h pç 28 

 

• Para o CPD deverão ser previstos 2 (dois) Condicionadores de ar tipo 
Multi Split com capacidade unitária 5 TR; 

• A alimentação de água de condensação será através de prumada; 
• O suprimento de ar externo será realizado em todos os pavimentos; 
• Drenagem das unidades evaporadoras; 
• Sanca de gesso para passagem da tubulação nos andares; 
• Furações nas lajes e paredes, se for o caso; 
• Remoção de entulhos e limpeza da obra; 
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• Instalações elétricas para alimentação das unidades condensadoras, 
evaporadoras, torres e bombas; 

• Redes de dutos em chapas de aço galvanizadas, isoladas com manta de 
lã de vidro com 38 mm de espessura e 12 kg/m de densidade, para o 
sistema de ar condicionado e sem isolamento para o sistema de 
admissão de ar externo; 

• Conjunto de bocas de ar (grelhas, dampers, dampers de sobre pressão, 
venezianas, etc); 

• Rede frigorígena completa executadas em tubos de cobre isoladas com 
tubo elastomérica; 

• Rede elétrica de alimentação e controle, a partir dos pontos de força 
deixados pela obra ao lrdo de cada equipamento; 

• Amortecedores de vibração para os equipamentos; 
• Fretes e transportes verticais; 
• Projetos executivos detalhados e “as-built”, elaborados em computador, 

utilizando-se o software AutoCAD; 
• Engenharia de campos e supervisão de montagem; 
• Testes, ajustes e balanceamento da instalação; 
• Manuais de operação e manutenção dos sistemas; 
• Treinamento de pessoal do Cliente. 

6.1 –EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 Todos os equipamentos e materiais a serem fornecidos e instalados, deverão ser de 
fabricantes de renomada reputação no mercado, conforme indicado abaixo: 

 

Equipamentos 

Torres de resfriamento 

Condicionadores de ar 

Ventiladores centrífugos/ axiais 

Bocas de ar/ dampers 

Redes de dutos 

Tubulações hidráulicas 

Tubulações frigorígenas 

Quadros elétricos 

Componentes elétricos 



Pregão Eletrônico CG nº 024/2010 
Processo SAP/GS nº 1210/2010 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  

GABINETE DO SECRETÁRIO  

CHEFIA DE GABINETE 

 

23 

Fios e cabos elétricos 

Válvulas de controle 

Válvulas de balanceamento 
Eletrocalhas 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das 
instalações por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alterações 
de projeto que venham a ser exigidas pela SAP, mesmo que, ditas alterações se originem de 
erros e/ou vícios construtivos. 

Na execução das instalações, toda e qualquer alteração do projeto executivo, quando 
efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo 
à CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de todas as alterações efetuadas no 
decorrer da obra. 

As instalações somente serão aceitas pela SAP quando forem entregues em perfeitas 
condições de funcionamento e uso. 

 A CONTRATADA deverá garantir que a mão de obra empregada será de primeira 
qualidade conduzindo a um ótimo acabamento e aparência sendo as tolerâncias, ajustes e 
métodos de fabricação compatíveis com as técnicas de boa engenharia. 

 A CONTRATADA deverá garantir que durante a execução dos serviços, não danifique 
nenhum elemento do edifício, devendo comunicar à SAP imediatamente caso ocorra, e ficando 
responsável pela correção do dano, sem prejuízo para a SAP. 

 Em caso de qualquer detalhe não mencionado nesta Especificação o serviço deverá 
sempre obedecer às técnicas de boa engenharia bem como ser apresentado previamente para 
aprovação e autorização de execução. 

7 - DA EXECUÇÃO 

1º ETAPA – PROJETOS – FORMATO A1 

Será medido por conjunto de desenho fornecido e aprovado para Contratante (cj.. 

O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes 
construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e / ou 
Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A 1; relatórios; 
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especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo 
pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: 

A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 
2000 e apresentados da seguinte forma: 

a) Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e liberação 
pela Contratante e / ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; 

b) A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora, 
deverá ser constituída por: um original plotado em vegetal; duas cópias plotadas em papel 
sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com 
extensão "plt", em "compact disc" ( CD Rom ) 

B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as 
memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidos por meio dos softwares 
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma: 

a) Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas; 

b) Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" ( CD Rom ). 

Devendo ser apresentado em 30 dias após a assinatura do contrato. 

2º ETAPA - EXECUÇÃO DA INFRA, TESTES E TREINAMENTOS 

Será medido por conjunto dos serviços executados, conforme descrito abaixo:  

O item remunera o fornecimento de materiais e equipamentos, que correspondem: 

A) Execução e instalação dos serviços de 02 (dois) Condicionadores de ar tipo Multi Split com 
capacidade unitária 5 TR;  

Conjunto de bocas de ar (grelhas, dampers, dampers de sobre pressão, venezianas, etc.); 

A alimentação de água de condensão ser através de prumada; 

• Furações em paredes, vigas e lajes para passar as tubulações; 
• Instalações elétricas para alimentação das unidades condensadoras, evaporadoras, 

torres e bombas;  
• Rede elétrica de alimentação e controle, a partir dos pontos de fora deixados pela obra 

ao lado de cada equipamento;  Amortecedores de vibração para os equipamentos; 
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• Drenagem das unidades evaporadoras;  
• Redes de dutos em chapas de aço galvanizadas, isoladas com manta de lã de vidro com 

38 mm de espessura e 12 kg/m‡ de densidade, para o sistema de ar condicionado e 
sem isolamento para o sistema de admissão de ar externo;  

• Rede frigorígena completa executadas em tubos de cobre isoladas com tubo 
elastomérico;  

• Sanca de gesso para passagem da tubulação nos andares; 
• Fretes e transportes verticais;   
• Suprimento de ar externo ser realizado em todos os pavimentos; 
• Engenharia de campo e supervisão de montagem; 
• Remoção de entulhos e execução da limpeza da obra 

B) Materiais, acessórios e mão-de obra especializada para execução dos serviços; 

C)Testes, ajustes e balaceamento da instalação; 

D) Manuais de operações e manutenção dos sistemas; 

E) Treinamento de pessoal do cliente. 

Os serviços deverão estar conclusos em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato. 

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Será pago 15% do valor da contratação em 30 (trinta) dias após a entrega dos Projetos 
conforme as condições estabelecidas no edital. 

Será pago 85% do valor da contratação em 30 (trinta) dias após a conclusão dos serviços, 
conforme condições estabelecidas no edital. 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 024/2010 

PROCESSO SAP/GS N°1210/2010 

CONTRATO SAP/CG N° 00/2010 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A 
EMPRESA..................................................................................................  OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 
AR CONDICIONADO E TORRES DE RESFRIAMENTO. 

 

Aos ------ dias de --------------- na cidade de São Paulo, compareceram de um lado o Estado de 
São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, situada à 
Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana, neste ato representada pela sua Chefe de 
Gabinete, Senhora ANA  MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI,  portadora da cédula de 
identidade-  RG nº 8.536.145-8-SSP/SP e CPF nº 029.847.168-09, no uso da competência 
conferida pelo Decreto nº 46.623 de 21 de março de 2002, doravante designada 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ................................................................, com  
sede à .................................................................................., inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ................................. e Inscrição Estadual nº 
...................................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
.........................................., portador da cédula de identidade RG nº......................... e do 
CPMF/MF nº..........................., e pelos mesmos foi dito que em face da adjudicação / 
homologação efetuada no Pregão Eletrônico nº 00/2010, conforme despacho exarado às fls. nº 
............., do Processo SAP/GS n°1210/2010 , pelo presente instrumento avençam um contrato 
objetivando a Contratação de serviços de infraestrutura e instalações elétricas de ar 
condicionado e torres de resfriamento, sob o regime de empreitada por preço global, sujeitando-
se às normas da Lei estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, Lei federal  n° 8.666, de 21 
de junho de 1.993,  e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive à 
Resolução SAP nº 06/07, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e 
aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
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Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de infraestrutura e instalações 
elétricas de ar condicionado e torres de resfriamento, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico, que integrou o Edital de Licitação como Anexo I, proposta da Contratada de fls 
________ e demais documentos constantes do Processo SAP/GS nº 1210/2010, para o Edifício 
da Rua Libero Badaró nº 600 – São Paulo/SP 

Parágrafo Primeiro: O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a 
eficácia e a qualidade requeridas. 

Parágrafo Segundo: O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO 

O objeto deste contrato deverá ser executado em até 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura deste contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Folheto Descritivo, 
do Edital. 

Parágrafo Único: O objeto deste contrato deverá ser executado no Edifício da Rua Libero 
Badaró nº 600, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 

A contratada se obriga a executar os serviços de acordo com as descrições do Projeto Básico – 
Anexo I. Os serviços contemplam: 

Etapa I – Projetos 

Etapa II – Execução da Infraestrutura, testes e treinamento 

CLÁUSULA QUARTA – TESTES DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE 

Serão realizados testes, que terão por objetivo a avaliação da qualidade, eficiência e 
atendimento das especificações técnicas do produto ofertado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto do presente contrato será recebido: 

a) Na primeira Etapa: Provisoriamente, no dia subseqüente a entrega do Projeto, mediante 
relatório de execução dos serviços acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da 
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prestação dos serviços, de acordo com a execução com o estabelecido no subitem 1 do 
item X deste Edital. 

b) Na Segunda Etapa: Provisoriamente, ao término do prazo de execução, quando se dará a 
inspeção de compatibilidade com as especificações do Anexo I – Folheto Descritivo e da 
proposta da Contratada, efetuadas pela Comissão de Recepção de Material/ ou servidor 
responsável, no local e endereço indicados na Cláusula Segunda deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro: 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;  

a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;    

Parágrafo Segundo: Após a entrega do objeto da presente licitação serão realizados testes, 
ajustes e balanceamento, visando a comprovação da eficiência dos serviços, durante o prazo de 
observação. 

Parágrafo Terceiro: Os testes serão realizados sob responsabilidade da Contratada, assistidos 
por representante(s) da Contratante.  

Parágrafo Quarto: Definitivamente, por Comissão de Recepção de Material/ ou servidor 
responsável, designada pela autoridade competente, no dia subseqüente ao término do prazo 
de observação. 

Parágrafo Quinto: O prazo para observação e testes  será de 10 (dez) dias. 

Parágrafo Sexto: A garantia do produto será no mínimo de 12 (doze) meses e terá início a partir 
da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme especificado no Anexo I 
deste Edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 10/08/1990, 
com redação dada pelo Decreto nº. 43.914, de 26/03/1999, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura no Núcleo de Material e Patrimônio da Secretaria da Administração Penitenciária, 
sito à Av. General Ataliba Leonel, n°556 – Santana – São Paulo – SP – CEP 02033-000, 
acompanhada do relatório dos serviços prestados, na forma prevista no subitem 4 do item IX. 

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação. 

Parágrafo Segundo: Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de 
registros em nome da Contratada, no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual será 
consultado por ocasião da realização do pagamento. 

Parágrafo Terceiro: A retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
deverá ser efetuada em conformidade com a legislação do Município que a prestação do serviço 
estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 
13 de julho de 2003. 

Parágrafo Quarto:: No caso de isenção do ISSQN, a CONTRATADA deverá apresentar 
declaração da Prefeitura. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA está sujeita ainda, se for o caso, a retenção do INSS, nos 
termos da legislação vigente. 

Parágrafo Sexto: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 
da Contratada no Banco do Brasil S/A, agência ___________, conta corrente ____________. 

Parágrafo Sétimo: Havendo atraso no pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção 
monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à 
razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso 
verificado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DO CONTRATO 

O valor total deste contrato é de R$ ___________________________ 
(_____________________________________________________). 

Parágrafo Único: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Fonte 
...............,  Programa de Trabalho ..................., Natureza da Despesa ................., UO ................, 
UGR ..............., PTRES ................. 
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CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 102 (cento e dois) dias contados a partir da 
assinatura do termo de contrato. 

Parágrafo Primeiro: Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, parágrafos 
1º e 2º, da Lei federal nº 8.666/93 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 8.666/1993. 

Parágrafo Terceiro: A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 
Administração não gerará a contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

Parágrafo Quarto: A vigência para os exercícios posteriores está sujeita à condição resolutiva 
consubstanciada na existência de recursos orçamentários. 

CLÁUSULA NONA - 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: 

1. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências 
durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos bens adquiridos; 

2. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e 
humanos necessários; 

3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, 
tais como transporte, frete, carga e descarga etc.; 

4. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram 
na execução do contrato; 

5. 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; 
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6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa 
afetar a execução do contrato; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela 
CONTRATANTE; 

10. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os bens 
que apresentarem qualquer irregularidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições 
deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 

1. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso 
às suas instalações; 

2. Prestar à CONTRATANTE as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente 
venham a serem solicitados; 

3. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

4. Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 do CONTRATO, conforme dispõe o 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
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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 SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

A contratada ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 
Estado de São Paulo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se 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 e o artigo 14, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005. 

Parágrafo Único: A Sanção de que trata o “caput” anterior poderá ser aplicada juntamente com 
as multas previstas na Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, garantindo o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
DO CONTRATANTE 

Este CONTRATO poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências 
previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/89, e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Parágrafo Único: A contratada reconhece, desde já, os direitos do contratante nos casos de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, e no 
artigo 77, da Lei estadual nº 6.544/89. 

CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA 
prestou garantia sob a modalidade __________________, no valor de R$ _______________, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em conformidade com o 
disposto no artigo 56 da Lei federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e obrigações 
contratuais, salvo, em caráter excepcional, para subempreitar serviços específicos ou 
subcontratar o fornecimento de equipamentos e serviços também específicos indispensáveis à 
consecução do objeto contratual, respeitados os limites estabelecidos pelo órgão técnico de 
engenharia da CONTRATANTE e sempre mediante sua expressa autorização, sem prejuízo, em 



Pregão Eletrônico CG nº 024/2010 
Processo SAP/GS nº 1210/2010 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  

GABINETE DO SECRETÁRIO  

CHEFIA DE GABINETE 

 

33 

qualquer hipótese, da integral responsabilidade da CONTRATADA pela fiel execução da 
avença. 

Parágrafo único: Eventual subcontratação, ainda que autorizada, não gerará qualquer direito em 
face da Administração contratante, sendo de integral responsabilidade da CONTRATADA 
eventuais ônus dela decorrentes. 

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 SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem transcritos: 

a) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

b) 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. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo  
em  04   (quatro)   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. 
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___________________________________ 

CONTRATANTE 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

___________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

___________________________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO CG N° 024/2010 

PROCESSO SAP/GS N° 1210/2010 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007. 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 8.666/93 e 
10.520/02 e na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da 
Administração Penitenciária. 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 31.138, de 09/01/90, e 
suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, artigo 
7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei estadual 6.544/89, pelas autoridades 
mencionadas na Resolução SAP 108 de 20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei 
estadual 6.544/89, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 
normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente dentro 
do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de inexecução, calculada sobre o 
valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de multa diária, na 
seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando houver 
reincidência, calculados sobre o valor da medição; 

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. 
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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 IV 
Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 024/2010 

Processo SAP/GS nº 1210/2010 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do 
Pregão em referência, Processo SAP/GS nº 1210/2010, 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 2010. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 024/2010 

Processo SAP/GS nº 1210/2010 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – Santana – São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo 

à nossa habilitação no citado Pregão (Eletrônico). 

São Paulo, _____ de _____________ de 2010. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VI 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

PREGÃO (ELETRÔNICO) CG Nº 024/2010 

Processo SAP/GS nº 1210//2010 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – Santana – São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, assegurando que atendemos 
às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

São Paulo, _____ de _____________ de 2010. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 024/2010 

Processo SAP/GS n° 1210/2010 

 

 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico CG nº 024/2010 – Processo SAP/GS nº 
1210/2010, cujo objeto é a contratação de serviços de infraestrutura e instalações elétricas 
de ar condicionado e torres de resfriamento, que o Sr. _____________________, RG 
________________, realizou a vistoria nas instalações do prédio situado na Rua Líbero Badaró, 
nº 600 – Centro – São Paulo/SP, bem como recebeu as plantas de arquitetura com todas as 
informações necessárias. 

São Paulo, _______de ______________ de 2010. 

 

 

__________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

(Carimbo do servidor responsável) 

 

 

Recebido em: ____/____/2010. 

Nome: ___________________ 

Assinatura: ____________________ 

 

 

 


