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EDITAL – N.º 01/2017 AECA – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ARTE 

OBRA E EXECUÇÃO 

 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

No presente documento e seus anexos os termos a seguir indicados terão os seguintes 
significados: 

 

 

 Contratante:   AECA – Associação de Educação Cultura e Arte 

 

 

 Proponente: Empresa convidada a apresentar proposta para a execução das 
obras. 

 

 

 Gerenciadora: Empresa representante do Contratante para os assuntos relativos 
ao gerenciamento e fiscalização da execução das obras. 

 

 Comissão:  Será designada pelo CONTRATANTE Comissão Especial de Seleção 
composta por quatro membros sendo o seu Presidente 
escolhido nominalmente pelo CONTRATANTE para 
condução dos trabalhos de seleção e escolha da melhor 
proposta. 

 

 

2. OBJETO  

 

O presente Edital destina-se à coleta de no mínimo 4 (quatro) orçamentos para a 
contratação de execução de obras para o CONTRATANTE, sob o regime de (Empreitada 
por Preço Unitário). 
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3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Compreende a execução dos seguintes serviços, conforme projetos executivos e 
especificações discriminadas no item 5, referentes à Reforma da edificação que abriga o 
Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. 

 

 

4. NORMAS GERAIS 

 

4.1 PREÇOS 

 

 Os serviços e obras serão contratados em regime de (Empreitada por Preço 

Unitário); 

 

 A proposta deverá incluir todas as despesas e custos necessários à completa 

e perfeita execução dos serviços relacionados na planilha orçamentária de 

quantitativos e especificações recebidas, tais como: plotagens, materiais 

aplicados, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

seguros, ferramentas e equipamentos, transportes e combustíveis, custos 

indiretos de engenharia e administração de obras, impostos, benefício e lucro, 

execução completa da obra sem qualquer alteração de especificações 

previstas no projeto e seguro da obra com cobertura de riscos de engenharia e 

responsabilidade civil; 

 

 Os preços dos serviços, não previstos, originados de alterações de projetos 
impostas pelo CONTRATANTE, no transcorrer da obra, deverão ser 
demonstrados pela CONTRATADA, para que possam ser aprovados pela 
GERENCIADORA, da seguinte forma: 

 

- Materiais: os preços dos mesmos deverão ser apresentados preliminarmente 
através de cotações no mercado com pelo menos três fornecedores e, 
posteriormente, demonstrados através das notas de aquisição; 

 

- Mão-de-obra: serão utilizados os valores horários apresentados na Proposta 
Padrão (CPOS) que deverão incluir todos os custos incidentes; 
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- Composição dos custos unitários: os índices da composição de materiais e 
mão-de-obra deverão ser explícitos e compatíveis com os valores de mercado; 

 

- BDI: sobre o custo unitário deverá ser aplicado o percentual apresentado na 
Proposta Padrão, o qual deverá incluir todos os custos indiretos, impostos, 
benefício e lucro, resultando no preço unitário final. 

 

- Por se tratar da conclusão de uma obra iniciada e parcialmente executada, 
alguns ambientes externos que constam no projeto arquitetônico serão 
suprimidos, ficando como o objeto deste Edital, somente os serviços 
relacionados à edificação do MACS. Portanto os preços ofertados deverão 
seguir  rigorosamente os itens de serviços que constam na planilha 
orçamentária. 

 

 

4.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 Os pagamentos serão parcelados e compatíveis com os quantitativos 
executados e medidos, através de medições mensais que serão apresentadas 
pela CONTRATADA, nos dias 20 de cada mês durante a reunião mensal, e 
deverão ser analisadas pela GERENCIADORA em até três dias úteis 
subsequentes; 

 

 O valor correspondente à medição aprovada será faturado pela CONTRATADA 
e encaminhado para o CONTRATANTE acompanhado de guias de INSS, 
FGTS e ISS correspondentes ao mês anterior ao da medição; 

 

 O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do saldo da fatura até o dia 10 
do mês subseqüente; 

 

 Sobre os valores retidos não caberão reajustes, correções monetárias ou juros. 
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4.3 PRAZOS  

 

O prazo previsto para a execução da obra é de 12 meses (doze meses) a partir da 
assinatura do contrato ou emissão de ordem de serviço. 

 O cronograma detalhado das obras e o plano de execução das mesmas 
deverão ser apresentados de acordo com o estabelecido na Proposta Padrão, 
que faz parte integrante deste Edital. 

 No plano de execução das obras deverão estar as etapas previstas para a 
execução, os turnos de trabalho a serem utilizados e a quantidade de 
trabalhadores necessários.  

 O PROPONENTE deverá apresentar o organograma do corpo técnico, previsto 
para a Obra. 

 

 

4.4 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 

4.4.1 As leis, decretos, normas, regulamentos e portarias de âmbito federal, estadual 
e municipal, que envolvam as atividades da CONTRATADA, seus fornecedores 
e subempreiteiros, serão de sua exclusiva responsabilidade, devendo a 
CONTRATADA comprovar sua regularidade sempre que for solicitada pelo 
CONTRATANTE. 

 

4.4.2 Antes da apresentação de sua proposta, a PROPONENTE deverá: 

 

 Conhecer todos os projetos e especificações existentes e demais 

circunstâncias que venham a interferir com as obras para assumir total 

responsabilidade por sua execução. 

 

4.4.3 Antes do início das obras, a CONTRATADA deverá:  

 

 Assumir a responsabilidade técnica da obra junto à Prefeitura do 

Município de Sorocaba e demais órgãos públicos. 

 

 Providenciar junto ao CREA a Anotação da Responsabilidade Técnica 

- ART referente à execução dos serviços e obras objeto do Contrato, 

inclusive a de suas sub contratadas. 

 



 

 

 

 

5 

 

 Contratar o seguro de responsabilidade civil. 

 

A primeira medição só será liberada após atendimento dos itens acima. 

 
4.4.4 Durante a execução das obras, a CONTRATADA deverá:  

 

 Cumprir fielmente todas as obrigações relativas à legislação social e 

trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal em 

atividade nas obras pertinentes ao Contrato;  

 Atender às normas e portarias sobre meio ambiente, higiene e 

segurança do trabalho, providenciar os seguros previstos em lei e no 

Contrato, sendo a única responsável por acidente e danos causados 

em pessoas físicas e jurídicas envolvidas (terceiros) na construção;  

 Efetuar regularmente o pagamento de todos os impostos e taxas 

incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do Contrato até o 

Recebimento Definitivo da Obra; 

 Apresentar mensalmente os comprovantes de recolhimentos 

pertinentes ao FGTS, INSS e ISS dos sub-contratados, sob pena de 

retenção pelo CONTRATANTE das importâncias correspondentes aos 

pagamentos. 

 A empresa CONTRATADA, bem como seus empreiteiros, 

subempreiteiros e demais prestadores de serviços deverão estar e 

manterem-se em dia com as obrigações trabalhistas e demais 

disposições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente; 

 Participar das reuniões mensais de acompanhamento com a 

GERENCIADORA e a CONTRATANTE afim de, ajustar os 

cronogramas e apresentar previsões condizendo com a medição 

técnica validada pela GERENCIADORA. 

 

4.4.5 Após a conclusão das obras, a CONTRATADA deverá: 

 

 Entregar ao CONTRATANTE os desenhos “como construído” (“as 

built”), manual de operação, manutenção e garantia do imóvel e 

manuais, certificados de garantia dos componentes da obra; 

 Laudos, certificados e testes conforme norma em vigor e memoriais 

técnicos dos projetos; 



 

 

 

 

6 

 

 Auto de Conclusão emitido pela Prefeitura de Sorocaba, e outras 

licenças dos demais órgãos públicos necessários para a utilização da 

edificação; 

 CND do INSS, referente à Obra; 

 Entregar o manual de uso e manutenção, de acordo com os itens 

estabelecidos na NBR 15.575, da ABNT. 

 

4.5 PROJETO EXECUTIVO COMPLETO 

 

4.5.1 A CONTRATADA receberá da GERENCIADORA o Projeto Executivo 

Completo, contendo o conjunto de todos os desenhos, memoriais, 

especificações, instruções e demais elementos necessários à execução 

dos serviços antes do início das obras.  

 

4.5.2 Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente examinados 

pela CONTRATADA, antes e durante a execução da obra, devendo 

informar à GERENCIADORA sobre qualquer incoerência, falha ou 

omissão.  

 

4.5.3 Eventual trabalho adicional ou modificação só será executado pela 

CONTRATADA mediante a prévia autorização da GERENCIADORA por 

escrito, respeitadas todas as demais condições estabelecidas no Contrato.  

 

4.5.4 As eventuais modificações autorizadas havidas no projeto durante a 

execução das obras serão registradas pela CONTRATADA, que as 

indicará nos desenhos correspondentes que deverão ser entregues no final 

da obra na forma de “As Built” (planilha – serviço técnico especializado).  

 

4.5.5 A CONTRATADA submeterá previamente a aprovação da 

GERENCIADORA a eventual equivalência dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados na obra no caso de comprovada 

indisponibilidade dos mesmos no mercado.  
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4.5.6 Os projetos de fabricação e montagem de instalações e equipamentos, que 

eventualmente venham a ser executados pela CONTRATADA, deverão 

ser previamente submetidos à análise e aprovação da GERENCIADORA. 

 

4.6 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:  

 

 Observar as práticas da boa construção, respeitando fielmente as formas, 

dimensões, especificações e demais características definidas no projeto 

completo, bem como as instruções complementares emitidas pela 

GERENCIADORA; 

 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e equipamentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, a fim de cumprir os prazos estabelecidos 

no cronograma e plano integral da obra;  

 Alocar os recursos necessários à administração e execução do objeto do 

Contrato, inclusive os destinados ao recolhimento de taxas, impostos e 

contribuições previdenciárias;  

 Submeter previamente a aprovação da GERENCIADORA, eventuais ajustes no 

cronograma e planejamento da obra, de modo a mantê-lo perfeitamente 

informado sobre o desenvolvimento dos serviços;  

 Submeter previamente a aprovação da GERENCIADORA qualquer modificação 

nos métodos construtivos originalmente previstos;  

 Executar os ajustes determinados pela GERENCIADORA, nos serviços em 

execução ou mesmo concluídos, que estejam em discordância com o projeto, 

sem prejuízo de cronograma ou das condições financeiras. 

 Comunicar imediatamente à GERENCIADORA, qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário na obra, especialmente os acidentes de trabalho e 

princípios de incêndio; 

 Submeter, com antecedência suficiente, a aprovação da GERENCIADORA os 

protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados na obra;  

 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela 

GERENCIADORA, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados na obra;  

 Utilizar sempre materiais padronizados pela ABNT, como blocos, portas, vidros 

etc..., com certificado do INMETRO; 
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 Retirar até 5 (cinco) dias após o Recebimento Definitivo da obra todo o pessoal, 

máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local das obras; 

 Manter o “diário de obras” atualizado, registrando nele o efetivo de pessoal e 

equipamento alocado na obra e também os serviços desenvolvidos em cada dia; 

 Retirar e/ou substituir quaisquer dos elementos de sua equipe no prazo de 48 

horas, assim que a GERENCIADORA, a seu exclusivo critério solicitar; 

 Atender a todas as recomendações das normas da ABNT e em especial a NBR-

15.575, executando todos os testes solicitados e emitindo relatórios que 

posteriormente serão anexados ao manual. 

 

 
4.7 CANTEIRO DE SERVIÇO  

 

Durante a Execução dos Serviços, a CONTRATADA deverá: 

 Manter o canteiro e os locais de trabalho organizados, limpos e isolados, livres 

de detritos, materiais inservíveis ou sucatas, em obediência às normas de 

higiene e segurança do trabalho; 

 Controlar a entrada e saída de pessoas, materiais, equipamentos e veículos, 

bem como a ordem e disciplina na obra; 

 Manter materiais e equipamentos para prevenção e combate a incêndio, em 

conformidade com a legislação em vigor; 

 Manter materiais e medicamentos necessários à prestação de primeiros 

socorros médicos, em atendimento às normas de segurança e higiene do 

trabalho; 

 Fornecer aos funcionários e, no que couber, à GERENCIADORA e visitantes, 

os equipamentos de segurança individual contra acidentes, como capacetes, 

protetores faciais, óculos, luvas, mangas, botas, e cintos de proteção, roupas 

adequadas às condições de serviço e demais dispositivos exigidos pelas 

normas em vigor; 

 Manter a vigilância do canteiro 24 horas, bem como ser responsável por 

eventuais furtos de materiais; 

 O PROPONENTE vencedor, deverá informar o CONTRATANTE, sobre os 

programas de Medicina e Segurança do Trabalho, relativos à obra; 

 É de responsabilidade da CONTRATADA a solicitação das ligações provisórias 

e definitivas de água, luz e esgoto; 

 Deverá ser executado pela CONTRATADA, sala para fiscalização de no 

mínimo 3 x 3 metros, com mesa de tamanho suficiente para abrir plantas e 

prateleiras para armazenar as mesmas. 
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4.8 RECEBIMENTO DA OBRA  

 

O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA se dará em duas etapas 
sucessivas: 

 

 Na primeira etapa, após a solicitação da CONTRATADA e mediante vistoria 
realizada pela GERENCIADORA, será efetuado o Recebimento Provisório da 
Obra; 

 

 Após as correções e complementações consideradas necessárias e a entrega 
para a GERENCIADORA dos desenhos como construído (“as built“), manual 
de operação, manutenção e garantia do imóvel e manuais, certificados de 
garantia dos componentes da obra – principalmente no que tange a NBR-
15575, bem como licenças elencadas no item 4.4.5, será efetuado o 
Recebimento Definitivo da Obra; 

 

 Entre o Recebimento Provisório e o Definitivo não deverão ocorrer mais de 60 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 dias corridos a critério do 
CONTRATANTE; 

 

 A retenção será recebida pela CONTRATADA quando do Recebimento 
Definitivo da Obra; 

 

 A eventual ocupação da obra, após o recebimento provisório, não implicará em 
alteração no prazo de recebimento definitivo. Neste caso os serviços devem 
respeitar a utilização da unidade pelo CONTRATANTE. 

 

4.9 VISITA AO LOCAL DA OBRA  

 

Deverão ser verificadas as condições de trabalho para a execução das obras, em visita 
ao espaço em 07 de novembro de 2017 às 10:00hs. 

Em nenhum momento ao longo da execução das obras poderá ser invocado pela 
CONTRATADA qualquer desconhecimento das condições e locais de trabalho. 
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4.10 ENTREGA DA PROPOSTA  

 

A proposta deverá ser elaborada de acordo com a Proposta Padrão parte integrante 
deste Edital, em via única numerada, rubricada e assinada pelos responsáveis pela 
PROPONENTE e encaminhada em envelope lacrado até às 16:00 hs, do dia 14 DE 
NOVEMBRO DE 2017 22 DE NOVEMBRO DE 2017 para: 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SOROCABA - AV. DOUTOR AFONSO 
VERGUEIRO, 280 – CENTRO SOROCABA / SP CEP 18.035-370 

 

4.11 ESCLARECIMENTOS 

 

As dúvidas deverão ser encaminhadas por escrito diretamente a CONTRATANTE, 
pelo e-mail financeiro@macs.org.br, entre os dias 31 de outubro de 2017 e 08 de 
novembro de 2017 e serão respondidas a todas as PROPONENTES até 13 de 
novembro de 2017 15 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

4.12. JULGAMENTO 

 

Além dos aspectos técnicos e econômicos da Proposta, serão considerados também, 
aqueles relativos à regularidade e experiência das empresas de acordo com a análise 
dos documentos a seguir relacionados que deverão ser fornecidos pelas 
PROPONENTES em anexo à Proposta Padrão, a saber: 

 

 Habilitações: 

 

O PROPONENTE deverá apresentar 2 ENVELOPES lacrados sendo eles: 

 

ENVELOPE Nº 01: HABILITAÇÃO JURÍDICA, TÉCNICA, ECONÔMICA E      FISCAL  

 

A. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

ou de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, nos termos 

do Título I-A do Livro II do Código Civil; 
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II) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  atualizado  e  registrado  na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;   

III) Documentos  de  eleição  ou  designação  dos  atuais  administradores, 

tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;   

IV) Ato  constitutivo  atualizado  e  registrado  no  Registro  Civil  de  Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício;   

V) 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.  

VI) Em se tratando de sociedade cooperativa, comprovação do registro perante 

a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos 

do artigo 107 da Lei federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971, e em atendimento 

ao disposto no artigo 1º, §2º, do Decreto Estadual nº 57.159, de 21 de julho de 

2011. 

 

B. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO ECONÔMICA 

 

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

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

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

5.1.3, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 

 

 III)- Capital Social mínimo de R$ 300.000,00; 

 

 IV) Índice de liquidez demonstrado no Balanço do ultimo exercício, igual ou superior a 
1(um), que será calculado por meio da seguinte fórmula: 

 

IL:  Ativo circulante + Ativo realizável a longo prazo 

      Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo  
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C. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 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 e Municipal, se houver, 

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 e Municipal, 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  positiva  com  efeitos  de negativa, 

relativa a tributos federais e dívida ativa da União.   

f) Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Trabalhistas; 

 

  

D. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TECNICA 

 

I) Certidão de registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, conforme o caso.  

II) Capacitação técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a prévia execução de 

obras ou serviços em nome da licitante, indicando necessariamente a especificação 

do tipo de obra, indicações da área em metros quadrados, os trabalhos realizados e o 

prazo de execução. 

III) Capacitação técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme 

o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 

que compõem esta licitação. 

IV) Identificação do profissional que será responsável pelo comando dos serviços,  

com  experiência  em  obra  de  características  análogas, demonstrada por meio de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso; 

V) Certificado de visita técnica, conforme item 4.9 do presente Edital;  
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VI) A comprovação do vínculo profissional a que se reporta a alínea “III” do subitem 

“B” pode se dar mediante a apresentação de contrato social, anotações da CTPS – 

Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato de trabalho, ou, no  caso  de  

prestador  de  serviços,  do  respectivo  contrato  de prestação de serviços. No caso 

de sócio(s), deverá a licitante apresentar cópia do contrato social atualizado. 

 

 

ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA ECONOMICA 

 

A proposta deverá ser apresentada conforme “Modelo Proposta Padrão” parte 
integrante deste Edital.   

 

Aberto o ENVELOPE Nº 1 a Comissão de Seleção analisará a documentação nele 
contida. Somente serão abertos os Envelopes N. 2 e analisadas as propostas das 
empresas que forem consideradas habilitadas com base nas documentações 
solicitadas no Envelope nº 1.  

 

Todas as paginas dos envelopes deverão ser rubricadas pelos representantes legais 
das proponentes. 

 

A Comissão verificará a consistência e equalização das propostas para que seja 
declarada a vencedora, não cabendo às demais PROPONENTES concorrentes, 
quaisquer reclamações, impugnações ou direitos a indenizações.  

 

 Serão desclassificadas: 

 

 Propostas manuscritas, com emendas ou rasuras, contendo dados não 

previstos ou que conflitem com o Edital; 

 Propostas que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos 

demais licitantes, ou com preços manifestamente inexeqüíveis; 

 Propostas que infringirem os valores mínimos legais de impostos, taxas, pisos 

salariais vigentes; 

 Propostas cujos custos dos insumos não sejam coerentes com os de mercado 

e/ou cujos coeficientes de produtividade sejam incompatíveis com a execução 

do objeto; 
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 Propostas que não sigam exatamente as especificações contidas no Projeto e 

especificações da obra. 

 

 A Comissão de Seleção se reserva ao direito de 

realizar diligências para aferição da exeqüibilidade das propostas, requerendo a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

 Planilha de composição de BDI e Encargos Sociais; 

 Composição analítica de todos os preços unitários, onde constem os insumos, 

mão de obra, coeficientes, taxas de leis sociais e BDI; 

 Outros elementos pertinentes. 

 

A Comissão de Seleção comunicará, a Empresa vencedora, até o dia 24 de novembro 

de 2017. 

 

Os envelopes n. 1 serão abertos no dia 16/11/2017 24/11/2017 às 10 horas em audiência 

aberta aos participantes credenciados como representantes legais das Proponentes. 

 

O resultado final equalizado será divulgado em 22/11/2017 30/11/2017 às 10 horas em 

audiência aberta aos participantes credenciados como representantes legais das 

Proponentes que foram qualificadas após a abertura do envelope n. 1. 

 

A exceção dos documentos cuja certificação possa ser obtida pela internet os demais 

deverão ser apresentados em cópia autenticada. 

 

 

OUTRAS COMPROVAÇÕES:   

a) Declaração  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  por  seu representante  

legal,  de  que  se  encontra  em  situação  regular  perante  o Ministério  do  

Trabalho,  conforme  modelo  anexo  ao  Decreto  estadual  nº  42.911, de 06.03.98 

(Anexo IV.1).  

b) Declaração  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  por  seu representante 

legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar  ou  contratar  
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com  a  Administração,  inclusive  em  virtude  das disposições da Lei estadual nº 

10.218, de 12 de fevereiro de 1999 (Anexo IV.2).  

 

 

5. PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES 

 

Os projetos e especificações em anexo fazem parte integrante deste Edital e encontram-

se gravados no DVD anexo. 

 

A empresa contratada receberá todos os projetos executivos complementares e ao final 

da obra entregará na forma de “as built” os projetos das instalações finais da edificação. 

A remuneração desses projetos será feita considerando-se os itens de “Serviços 

Técnicos Especializados”, conforme planilha. 

 

 

6. PLANILHA BASICA  

 

Os serviços a serem executados estão com seus quantitativos estimados na planilha 

orçamentária e qualquer alteração de quantitativos ou ajustes, sendo de interesse da 

Contratante, deverão ser devidamente analisados e justificados perante a Gerenciadora.  

 

A Planilha Básica faz parte integrante deste Edital e deverá ser totalmente preenchida, 

com os preços unitários, totais parciais e o total geral, sem alteração na ordem, na 

enumeração e nas quantidades de serviços nela constantes.  

 

O Preço proposto deverá cobrir a execução completa das obras de acordo com projetos 

e quantitativos estimados em planilha, especificações e demais informações fornecidas 

por este Edital. 
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7. CONTRATO 

 

A empresa proponente deverá declarar juntamente com a proposta sua expressa 

anuência à Minuta de Contrato de Empreitada Global parte integrante deste Edital, 

mediante declaração escrita emitida por seu representante legal.  

 

8. PROPOSTA PADRÃO 

 

O modelo da Proposta Padrão a seguir apresentado, deverá ser utilizado pela 

PROPONENTE sem alterações, e a mesma deverá ser encaminhada ao 

PROPRIETÁRIO com seus anexos nas condições previstas. 

 

 

 

 

 

Sorocaba,  09 de Novembro de 2.017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Cristina A. O. Delanhesi 

Presidente – AECA 

Gestora responsável pelo projeto FID 

Rodrigo Modena Carvalho 

Segundo Tesoureiro – AECA 
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ANEXOS: 

DVD contendo os Projetos Arquitetônicos, a planilha básica, cronograma físico-financeiro e 

Memorial Descritivo de acabamentos devem ser retirados na unidade do MACS (Av. Dr. 

Afonso Vergueiro, 280 - Sorocaba / SP) de segunda à sexta-feira das 10h às 17h a partir do 

dia 31/10/2017 até o dia 10/07/2017. 
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MODELO PROPOSTA PADRÃO) 

 

Ao 

(dados do Museu e do Gerenciador) 

 

At.:  

 

EDITAL N.º 1/2016 - Serviços de (dados da obra) 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente apresentamos nossa proposta para a execução da obra em referência 

conforme discriminado a seguir: 

 

1. O Preço Global da obra a ser executada em regime de Empreitada por Preço Unitário é 

de R$ ______(   ), composto pelos preços unitários e parciais constantes da Planilha 

Básica que encaminhamos no anexo 1, em papel e em arquivo eletrônico (excel) já 

considerando um BDI  de ............%. 

2. Apresentamos o Cronograma detalhado da obra e o plano de execução da mesma no 

anexo 2. 

3.   Declaramos que: 

3.1. - Vistoriamos o local da obra; 

3.2. - Que o Preço Global inclui todas as despesas e custos necessários à completa e 

perfeita execução dos serviços do projeto completo e especificações recebidas, tais 

como: plotagens, materiais aplicados, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, seguros, ferramentas e equipamentos, transportes e combustíveis, 

custos indiretos de engenharia e administração de obras, impostos, benefício e lucro, 

execução completa da obra sem qualquer alteração de especificações previstas no 

projeto e seguro da obra com cobertura de riscos de engenharia e responsabilidade civil 

3.3. - Concordamos com todos os termos, modelos, e disposições do Edital, não nos 

cabendo direito de reclamação, impugnação ou indenização por nossa participação na 
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concorrência e reconhecemos o pleno e exclusivo direito do CONTRATANTE de 

adjudicar os serviços à CONSTRUTORA que ofertar a proposta mais vantajosa aos 

seus interesses. 

3.4 - Que o prazo de validade desta Proposta é de 30 (trinta) dias. 

 

BDI:      ___________% (       ) 

 

 

 

 

 

Colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, firmamo-nos  

Atenciosamente, 

(nome e cargo) 


