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CONVITE N°wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA01/2022 - FEA-RP

TIPO DE LlCITACAO: MENOR PRECO

EXECUCAo: INDIRETA

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
PROCESSO nO22.1.463.81.0

A UNIVERSIDADE DE sAo PAULO, por intermedio da FACULDADE DE

ECONOMIA, ADMINISTRA(;;AO E CONTABILIDADE DE RIBEIRAO PRETO situada

na Avenida Bandeirantes, 3900 - Bairro Monte Alegre - Ribeirao Preto - SP - CEP:

14040-905 - Fone (016) 3315-4744 - FAX (016) 3315-0548 convida esta empresa a
participar da licitagao acima referida.

APRESENTACAo E ABERTURA DOS ENVELOPES

~ Data para apresentagao dos envelopes: ate 15/06/2022, as 09 horas e 30 min -
Sala nO26 - Bloco B2 - FEA-RP .

~ Local da realizagao da sessao publica: Sala n° 30 - Bloco A - FEA-RP.

~A sessao de abertura dos envelopes sera iniciada 10 (dez) minutos depois de

encerrado 0 prazo para a apresentagao dos envelopes, no enderego acima
indicado.

A versao completa contendo as especificag6es, desenhos e demais documentos

tecnicos relacionados a contratagao, podera ser obtida, mediante simples
requerimento ou por meio eletronico, na:

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRACAo E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo
PRETO

Secao de Materiais - Bloco B2 - Sala nO25, na Av. Bandeirantes, nO3900 - Bairro
Monte Alegre - Ribeirao Preto - SP

Fone (16) 3315-4744, e-mail materiais@fearp.usp.br
Das 09h as 17h

Avenida Bandeirantes, 3.900, Monte Alegre, CEP 14040-905, Ribeirao Preto/SP - __ fA
e 163315-0667 I. financeiro@fearp,usp,br I • www.fearp.usp.brIO ®. 0 fearpusp AU._
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

A FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAC;AO E CONTABILIDADE DE

RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAo PAULO, com esta licitac;ao na

modalidade CONVITE, objetiva a realizac;ao de obras/servic;os de engenharia,

conforme especificac;oes constantes desta Carta-Convite.

A presente licitac;ao e regida pela Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993,
pela Lei Estadual nO 13.121, de 07 de julho de 2008, e pelas demais normas

disciplinadoras da materia.

Integ ram esta Carta-Convite:

I - Minuta de Contrato.

II - Material Tecnico
Memorial Descritivo
Planilha de Servic;os, Quantidades e Prec;os Estimados

Cronograma Fisico

Projetos

III - Modelos de Documentos a serem apresentados na licitac;ao:

A - Declarac;ao de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitac;ao

B - Carta Credencial
C - Declarac;ao de enquadramento como Microempresa (ME), Empresa de

Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEl) ou Cooperativa

que preencha as condic;oes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO

11 .488/2007

D - Comprovante de Realizac;ao de Vistoria

E - Folha Proposta
F - Planilha de Servic;os, Quantidades e Prec;os
G - Declarac;ao de situac;ao regular perante 0 Ministerio do Trabalho
H - Declarac;ao de Atendimento as Normas Relativas a Saude e Seguranc;a no

Trabalho

2. OBJETO LICIT ADO

2.1. Esta licitac;ao faz parte do Programa de Construc;oes para a Universidade de

Sao Paulo, e tem por objeto a CONFECCAo E INSTALACAo DE TOTENS NO

CAMPUS DE RIBEIRAo PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO.
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3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar desta licitac;ao, alem das empresas convidadas, as

cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao

Paulo (CAUFESP) em categoria pertinente ao objeto licitado, que atenderem

as exigencias estabelecidas nesta Carta-Convite e manifestarem INTERESSE

POR ESCRITO ATE 24 HORAS ANTES DA DATA FINAL marcada para a

apresentac;ao dos envelopes.

3.1.1. Para efeito do prazo citado no subitem 3.1., serao considerados os dias
de expediente na USP.

3.2. Estao impedidas de participar desta licitac;ao as pessoas:

3.2.1. que estiverem, na data fixada para a apresentac;ao dos envelopes,

cumprindo penalidade de suspensao temporfuia ou impedimento do direito

de licitar ou contratar com os 6rgaos e entidades da Administrac;ao do

Estado de Sao Paulo, nos termos do Decreto nO48.999, de 29 de setembro

de 2004;

3.2.2. declaradas inid6neas pelo Poder Publico e nao reabilitadas;

3.2.3. reunidas sob forma de cons6rcio;

3.2.4. 0 autor do projeto, basico ou executiv~, e ainda os que se enquadrarem

nas disposic;oes do artigo 9° e seus paragrafos, da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993;

3.2.5. que se apresentarem na licitac;ao como subcontratada de outra licitante;

3.2.6. que estejam sob processo de falencia.

4. VISTORIA TECNICA

4.1. A vistoria ao local da obra e obrigatoria e devera ser realizada por

representante do licitante devidamente identificado. Para tanto, 0 interessado devera
solicitar, junto a Administrac;ao, 0 agendamento da sua vistoria - contato com os

Tecnicos da DVMANOP de Ribeirao Preto, pelo telefone (16) 3315-0466 ou e-mail
dvinfra.pc@usp.br.

4.1.1. 0 representante da licitante devera apresentar 0 comprovante de
realizac;ao de vistoria, em conformidade com 0 modele sugerido (Anexo D),

para que seja devidamente assinado pelo responsavel da Unidade a ser
vistoriada.
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5. APRESENTACAo DOS ENVELOPES

5.1. Para participar do certame as licitantes deverao apresentar:

a. Envelope nO1 - PROPOSTA DE PRE<;OS;
b. Envelope nO2 - DOCUMENTOS DE HABILlTA<;AO;

c. Declara<;ao de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilita<;ao, conforme

modele constante do Anexo A;

d. Comprova<;ao da condi<;ao de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,

Microempreendedor Individual (MEl) ou Cooperativa que preencha as

condi<;oes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nO 11.488/2007 (ver item

5.3.), se for 0 caso.

5.2. A PROPOSTA DE PRE<;OS e os DOCUMENTOS DE HABILlTA<;Ao deverao

ser apresentados separadamente em 02 (dois) envelopes fechados de forma

indevassavel, contendo os seguintes dizeres, respectivamente:

UNIVERSIDADE DE sAo PAULO

CONVITE N°wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA01/2022 - FEA-RP

RAZAo SOCIAL DA LlCITANTE

ENVELOPE N° 1

PROPOSTA DE PRECOS

UNIVERSIDADE DE sAo PAULO

CONVITE N° 01/2022 - FEA-RP

RAZAo SOCIAL DA LlCITANTE

ENVELOPE N° 2

DOCUMENTOS DE HABILITACAo

5.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedores

Individuais ou Cooperativas que preencham as condi<;oes estabelecidas no artigo 34,
da Lei Federal nO11.488/2007, que quiserem usufruir dos beneficios concedidos pela ~

LC nO 123/2006 deverao comprovar essa condi<;ao, apresentando declara<;ao de
enquadramento no artigo 3° da LC nO123/2006, conforme modele sugerido (Anexo C).

5.3.1. A nao entrega da declara<;ao exigida no item 5.3. desta Carta-Convite

indicara que a licitante optou por nao utilizar os beneficios da Lei

Complementar nO123/2006.

5.4. A Declara<;ao de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilita<;ao e a

comprova<;ao da condi<;ao de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
Microempreendedor Individual ou Cooperativa que preencha as condi<;oes

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO 11.488/2007, deverao ser apresentadas

fora dos Envelopes nO 1 - PRO POSTA DE PRE<;OS e nO 2 - DOCUMENTOS DE

HABILlTA<;AO.
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5.5. A entrega dos envelopes indica que 0 licitante conhece e aceita todos os
termos e condigoes estabelecidas nesta Carta-Convite.

6. PROPOSTA DE PRE COS - ENVELOPE N° 1

6.1. Os documentos que compoem a PRO POSTA DE PRE<;OS deverao ser

apresentados sem emendas, rasuras, borroes, entrelinhas ou observagoes feitas a
margem e serem preenchidos a maquina ou impressos, e apresentados devidamente
assinados pelo representante legal do licitante.

6.2. A PROPOSTA DE PRE<;OS compreende a apresentagao dos seguintes

documentos:

6.2.1. Folha Proposta, elaborada conforme modele sugerido (Anexo E),
contendo os seguintes elementos:

6.2.1.1. Preco global escrito em algarismos e por extenso,

prevalecendo este ultimo em caso de diverg€mcia. 0 prego proposto

devera contemplar todos os custos diretos e indiretos incorridos pelo

proponente na data da apresentagao da proposta, incluindo, entre

outros: tributos, salarios, encargos SOCialS, material, despesas
administrativas, seguro, dep6sito de caugao, frete, lucro, etc.

6.2.1.2. Prazo de execucao da obra, respeitado 0 prazo maximo de

180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da

"ORDEM DE INicIO", em absoluta concordancia com 0 disposto nesta

Carta-Convite, na proposta de fornecimento apresentada pela licitante e
no contrato.

6.2.2. Planilha de Servicos, Quantidades e Prec;os, elaborada conforme

modele sugerido (Anexo F), a ser preenchida pela licitante a partir do
minucioso e completo exame das caracteristicas do projeto, das plantas, do

memorial tecnico, da planilha de servigos e quantidades oferecida pela

Administragao, alem da vistoria obrigat6ria e das diligencias que livremente
decidir realizar.

6.2.2.1. A licitante devera preencher e calcular 0 prego unitario e global
de cada item constante da planilha.

6.2.2.2. Os quantitativos apresentados pela Administragao

correspondem ao projeto licitado e foram determinados com base nos
elementos disponibilizados.

_____ 5~
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6.2.2.3. Caso 0 licitante constate divergencias significativas nos

quantitativos apresentados deve indica-las para que sejam avaliadas

pela Administrac;ao e, em caso de necessidade, corrigidas as planilhas e

republicado 0 edital.

6.3. A Proposta sera valida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da

data final de entrega dos envelopes.

6.4. Nao se admitira desistencia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora da Licitac;ao.

7. DOCUMENTACAo DE HABILIT ACAo - ENVELOPE N° 2

7.1. Para efeito de habilitac;ao no presente certame, 0 licitante devera apresentar:

7.1.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando

situac;ao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, pela

apresenta980 de:

a. Prova de regularidade para com 0 Fundo de Garantia por Tempo de

Servic;o - FGTS, expedida pela Caixa Economica Federal;

b. Certidao de Regularidade de Debitos Relativos aos Creditos Tributos

Federais e a Divida Ativa da Uniao, inclusive as contribuic;oes sociais

previstas na Lei n° 8.212/1991.

7.1.1.1 Para a habilita~ao de licitantes que disputem 0 certame na
condi~ao de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
Microempreendedor Individual ou Cooperativa que preencha as
condi~oes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA11.488/2007,

sera obrigatoria a apresenta~ao dos documentos indicados no

subitem 7.1.1. desta Carta-Convite, ainda que deles conste alguma

restri~ao.

7.1.1.2. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte,

Microempreendedores Individuais ou Cooperativas que preencham as

condic;oes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO 11.488/2007,

habilitadas nas condi90es do subitem 7.1.1.1. deverao comprovar sua

regularidade fiscal apresentando as competentes certidoes no prazo de

5 (cinco) dias uteis, contados a partir do momenta em que a licitante for

declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a criterio

da Administrac;ao.
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7.1.1.3. A nao comprova9ao da regularidade fiscal no prazo assinalado

no subitem 7.1.1.2. implica a decadEmcia do direito a contrata9ao e

enseja a aplica9ao das san90es previstas no artigo 81 da Lei Federal n°

8.666/1993 e nesta Carta-Convite.

7.1.2. Atestado(s) de desempenho anterior em nome da licitante, expedido(s)

por pessoa juridica de direito publico ou privado, contendo, para fins de

verifica9ao da compatibilidade e pertinencia do seu conteudo em rela9ao ao

objeto desta licitac;ao, as caracteristicas na forma abaixo indicada:

O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) demonstrar:

a) Execu~ao de estrutura metalica com peso minima de 1240,00kg,

que corresponde a 60% do objeto licitado.

OB5. 2: Quando os atestados apresentados se referirem a

subcontrata9ao, deverao vir acompanhados de documento emitido pelo

contratante original, proprietario da obra, demonstrando que a

subcontrata9ao ocorreu com sua plena autoriza9ao.

7.1.2.1. A Comissao Julgadora da Licita9ao podera realizar diligencia
para comprovar a origem e 0 conteudo do(s) atestado(s) apresentado(s)

pelas licitantes.

7.1.2.2. A diligencia podera ser dispensada quando a licitante

apresentar, juntamente com 0 atestado de desempenho anterior, 0

acervo tecnico do profissional responsavel pela obra objeto do atestado

(expedido pela entidade profissional competente), em que conste a obra

e seus dados tecnicos, a razao social da empresa licitante e 0 nome do

contratante, dados estes que deverao ser compativeis com os expressos

no atestado.

7.1.3. Comprova980 da capacita980 tecnico-profissional, mediante a

apresenta9ao de documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante, na data
final prevista para a apresenta980 dos envelopes, de profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade tecnica de execu980

de obra(s) de caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da

licita9ao, certificado pela entidade profissional competente.

O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) demonstrar capacita9ao
tecnico-profissional para:

a) Execu~ao de edifica~ao
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7.1.3.1. A comprova9ao do vinculo profissional poderc~ ser feita

mediante a apresenta9ao de contrato social, registro na carteira

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no

caso de profissional aut6nomo, mediante contrato particular entre a

licitante e 0 profissional, pelo qual este se obrigue a realizar os servi90s

correspondentes e a funcionar como responsavel tecnico caso a licitante

se sagre vencedora do certame.

7.1.3.2. O(s) profissional(is) indicados(s) devera(ao) compor 0 quadro

de responsaveis tecnicos das obras e servi90s ora contratados.

7.1.4. Rela9ao indicando a qualifica9ao dos membros da equipe tecnica que

realizara os trabalhos e declara9ao formal da sua disponibilidade, incluindo no

minima:

a) 01 Engenheiro Civil

b) 01 Consultor de Solos

7.1.5 Declara9ao de que se encontra em situa9ao regular perante 0 Ministerio

do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do

artigo 7° da Constitui9ao Federal, conforme modele sugerido (Anexo G).

7.1.6 Declara9ao de atendimento as normas relativas a saude e seguran9a no

trabalho, em virtude das disposi90es do paragrafo unico do artigo 117 da

Constitui9ao do Estado de Sao Paulo, conforme modele sugerido (Anexo H).

7.1.7. Documento comprovando a realiza9ao de vistoria, nos termos do modele

sugerido (Anexo D). A Comissao de Licita9ao podera diligenciar junto aos autos

referentes ao presente certame para fins de verifica9ao do cumprimento da

exigEmcia constante do subitem 4.1.

7.1.8 No caso de cooperativas, registro perante a entidade estadual da

Organiza9ao das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei

Federal nO5.764, de 16 de dezembro de 1971.

7.2. A apresenta9ao do Registro Cadastral (RC) ou do Registro Cadastral

Simplificado (RCS) emitido pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de

Sao Paulo - CAUFESP, nos termos da Lei Federal 8.666/1993 e do Decreto Estadual
nO 52.205/2007, e em plena validade na data final de apresenta9ao das propostas,

substitui os documentos apresentados para sua emissao. A documenta9ao restante

obrigatoriamente devera ser apresentada pela licitante.

7.2.1. A licitante que utilizar do Registro Cadastral (RC) ou 0 Registro Cadastral

Simplificado (RCS) fica obrigada a declarar, sob as penalidades legais, a

superveniencia de fato impeditivo de sua habilita9ao. A nao apresenta9ao dewspomligfebaYTPONLIGDCA
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declara9ao sera entendida como manifesta9ao de inexistencia de fato que

possa inabilita-Ia.

7.2.2. A licitante detentora do RC ou RCS cuja validade nao se encontre

vigente em sua totalidade, ou seja, que apresente algumas certid6es vencidas,

podera utiliza-Io nesta licita9ao, porem esse somente substituira os
documentos nele vigentes. Neste caso, as certid6es indicadas como vencidas

deverao ser apresentadas devidamente atualizadas e vigentes, em qualquer

processo de c6pia autenticada.

7.2.3. A apresentac;ao do RC ou RCS somente substitui os documentos

apresentados para a inscric;ao no CAUFESP, nos termos do artigo 4° do

Decreto Estadual nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA52.205/2007.

7.2.4. Os interessados no RC expedido pelo CAUFESP poderao obter

informa96es diretamente no endere90 eletr6nico www.bec.sp.gov.br.

7.3. Os documentos apresentados deverao, quando for 0 caso, estar em plena

validade na data final fixada para a apresenta9ao dos envelopes.

7.3.1. Quando 0 documento nao indicar prazo de validade, de forma a

satisfazer as disposig6es do item 7.3. acima, a data de sua expedigao pelo
6rgao de origem nao devera ser anterior a 180 (cento e oitenta) dias corridos

da data final fixada para a apresenta9ao dos envelopes, indicada no preambulo
desta Carta-Convite.

-

7.3.2. Considerando 0 disposto no art. 195, § 3° da Constitui9ao Federal e no

art. 2° da Lei Federal nO 9.012, de 30/3/1995, obrigar-se-a a licitante, caso

declarada vencedora, mediante solicita9ao por parte da Administra9ao, a
atualizar os documentos apresentados em cumprimento ao subitem 7.1.1.

alineas "a" e "b", que deverao estar em plena validade no ate da adjudicagao e

quando da assinatura do contrato, caso as certid6es apresentadas na fase de
habilitagao tenham sua validade expirada durante a tramitagao do certame
licitat6rio.

7.3.2.1. Fica facultado a Administragao consultar os sites da Receita

Federal, www.receitaJazenda.gov.br. e da Caixa Econ6mica Federal,

www.cef.gov.br. para fins de obten9ao das correspondentes certid6es

atualizadas. Ap6s verifica9ao, 0 servidor da USP devera certificar a

autenticidade dos documentos emitidos/apresentados, mediante
declara9ao nesse sentido, devidamente assinada.

7.4. Os documentos necessarios para a comprovagao dos requisitos de habilitagao,
conforme relagao acima, deverao ser apresentados em original ou por c6pia
autenticada, nao sendo aceitos protocolos.vtsronligedbaSRPOMECBA

---------------A-v-en-id-a-B-an-d-ei-ra-nt-es-,3-,9-00-,M-o-n-te-A-le-gr-e,-C-EP-1-40-4-0--90-S,-R-lbe-ir-aO-P-re-to-/s-P------------.~\
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8. DA SEssAo PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Os envelopes nO 1 e nO 2 contendo, respectivamente, a PROPOSTA DE

PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, deverao ser entregues no local,

data e horario indicados no preambulo desta Carta-Convite.

8.2. A sessao publica de abertura dos envelopes tera infcio cinco minutos depois de
encerrado 0 prazo para apresentac;ao destes, com a abertura dos envelopes nO 1 -

PROPOSTA DE PRECOS.

8.2.1. Os envelopes n° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, depois de

rubricados por todos os presentes, ficarao sob a guarda da Comissao

Julgadora da Licitac;ao fechados e inviolados, ate serem abertos em sessao

publica.

8.3. A licitante poderc~ser representada neste certame por seu representante legal

ou por pessoa devidamente credenciada, apresentando a Comissao Julgadora
documentos que evidenciem possuir poderes especfficos para intervir no processo
licitatorio, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposic;ao, bem como

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente.

8.3.1. A documentac;ao necessaria para 0 credenciamento compreende:

a. Em sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da

proponente: Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento

equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se
de sociedade simples, do ate constitutivo acompanhado, quando couber,

da ata de eleic;ao da diretoria, registrados no Cartorio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas, do qual conste expressamente poderes para exercer ~

a gerencia da sociedade ou exercer direitos e assumir obrigac;6es em

nome da licitante;

b. Tratando-se de procurador: instrumento publico ou particular de

procurac;ao (modelo constante do Anexo B), neste caso com firma
reconhecida, do qual constem explicitamente poderes para formular

ofertas e lances de prec;os e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome do proponente, acompanhado de documento

comprobatorio da capacidade do(s) outorgante(s) para constituir

mandatario, nos moldes do item "a", acima; e

C. Em ambos os casos 0 representante devera identificar-se

mediante a apresentac;ao de Cedula de Identidade ou outro documento

oficial valido para fins de identificac;ao.
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8.3.2 E vedada a representa<;ao de mais de uma licitante por uma mesma

pessoa.

8.4. Todos os trabalhos e ocorrencias verificados durante a sessao publica serao

registrados em ata circunstanciada, que sera assinada pelos membros da Comissao

Julgadora da Licita<;ao e pelos representantes credenciados presentes.

8.5. 0 julgamento das propostas e da habilitagao das licitantes poderc] ser realizado
em sessao reservada, a criterio da Comissao Julgadora da Licitagao.

8.6. As comunicagoes referentes ao certame serao divulgadas no site:wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

www.usp.brllicitacoes. no Quadro de Avisos da FEA-RP e mediante a expedi<;ao de

correspondencia aos licitantes interessados, alternativamente, por via postal, e-mail

ou fac-simile.

9. ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. Esta licita<;ao e do tipo menor pre<;o e sera considerada vencedora do certame

a licitante que, atendendo a todas as condi<;oes estabelecidas nesta Carta-Convite,

apresentar 0 menor pre<;o.

9.1.1. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem integralmente

as disposi<;oes desta Carta-Convite.

9.2. Abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREeOS, estas serao
verificadas pela Comissao Julgadora da Licita<;ao, rubricadas por todos os presentes

e juntadas ao respectiv~ processo.

9.2.1. Na hip6tese de divergencia entre valores da "planilha de servi<;os e

quantidades" e 0 "valor global da proposta", prevalecera sempre 0 apurado

aritmeticamente atraves da somat6ria dos produtos dos pre<;os unitarios pelas
respectivas quantidades constantes da planilha.

9.3. Para fins de julgamento das propostas, e em conformidade com a Planilha de

Servi<;os, Quantidades e Pre<;os Estimados que faz parte desta Carta-Convite, 0 Valor

Global Estimado (VGE) desta licita<;ao e de R$ 262.887,72 (duzentos e sessenta e

dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

9.4. Como criterio de aceitabilidade das propostas, fica estabelecido, pela ordem:

9.4.1. Serao consideradas de pre<;os excessivos, e, portanto, desclassificadas,
as propostas que apresentarem valor global superior ao Valor Global Estimado

(VGE).
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9.4.2. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

9.4.2.1. Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50%

(cinquenta por cento) do Valor Global Estimado (VGE) pela

Administragao; ou

9.4.2.2. Valor Global Estimado (VGE) pela Administrag80.

9.4.3. Das licitantes detentoras de propostas consideradas exequiveis,

conforme disposto no subitem 9.4.2. deste Capitulo, cujo valor global da

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem

os seus subitens 9.4.2.1. e 9.4.2.2., sera exigida, para a assinatura do contrato,

prestagao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no

instrumento convocat6rio, igual a diferenga entre 0 valor resultante do subitem

9.4.2. deste Capitulo e 0 valor da correspondente proposta.

9.5. As propostas consideradas validas e exequiveis ate esse momenta serao

classificadas pela ordem crescente de pregos.

9.5.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagao

obedecera ao criterio de sorteio em ato publico para 0 qual todas as licitantes

serao convocadas a comparecer.

9.6. Em cumprimento ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei Complementar

nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA123/2006, depois de classificadas as propostas, sera dada preferencia de

contratagao para as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),

Microempreendedores Individuais (MEl) ou Cooperativas que preencham as

condigoes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO11.488/2007, desde que 0 prego
global ofertado seja igual ou ate 10% (dez por cento) superior ao da proposta valida

de menor prego, observados os seguintes procedimentos:

9.6.1. Todas as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
Microempreendedores Individuais (MEl) ou Cooperativas que preencham as

condigoes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO 11.488/2007,

enquadradas na hip6tese do item 9.6. serao convocadas para sessao publica a

se realizar em prazo nao inferior a 2 (do is) dias uteis.

9.6.2. A ME, EPP, MEl ou Cooperativa que preencha as condigoes
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO11.488/2007, mais bem classificada

sera convidada a apresentar nova proposta com prego inferior ao da proposta

valida de menor prego.

9.6.2.1. A nova proposta compreende os documentos indicados no item

6.2. desta Carta-Convite, a saber: Folha Proposta e Planilha de

Servigos, Quantidades e Pregos.wspomligfebaYTPONLIGDCA
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9.6.3. Caso a ME, EPP, MEl ou Cooperativa que preencha as condi<;6es

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA11.488/2007, mais bem classificada

nao exer<;a 0 direito de preferencia na forma do item 9.6.2., as demais

microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na hip6tese

do item 9.6. serao convidadas, na ordem de classifica<;ao, a exercer 0 direito

de preferencia.

9.6.4. 0 nao comparecimento a sessao publica ou a nao apresenta<;ao de

nova proposta com pre<;o inferior aquela classificada em primeiro lugar
implicara a preclusao do direito de preferencia.

9.6.5. Se a ME, EPP, MEl ou Cooperativa que preencha as condi<;6es

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO 11.488/2007, exercer 0 direito de

preferencia, a classifica<;ao das propostas sera reformulada, levando em

considera<;ao 0 novo pre<;o proposto. Caso contrario, sera mantida a

classifica<;ao elaborada na forma do item 9.5.

9.6.6. 0 item 9.6. nao se aplica quando a proposta de menor pre<;o global

pertencer a uma Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP),

Microempreendedor Individual (MEl) ou Cooperativa que preencha as

condi<;6es estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO11.488/2007.

9.7. Encerrado 0 julgamento e classifica<;ao das propostas, inclusive com a decisao

de eventuais recursos, os envelopes nO2 - DOCUMENTOS DE HABILlTA<;AO serao

devolvidos fechados as licitantes desclassificadas.

10. ANALISE E JULGAMENTO DA HABILITACAo

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documenta<;ao de habilita<;ao podera

ocorrer na mesma sessao publica, em seguida ao julgamento e classifica<;ao das
propostas, se todos os licitantes desistirem da interposi<;ao de recurso, ou em data,

horario e local previamente divulgados.

10.2. Na analise e julgamento da habilita<;ao serao observados os seguintes

procedimentos:

10.2.1. Abertura dos envelopes contendo a documenta<;ao de habilita<;ao das
3 (tres) licitantes mais bem classificadas.

10.2.2. Verifica<;ao pela Comissao Julgadora da Licita<;ao da documenta<;ao
de habilitac;ao, que sera rubricada por todos os presentes e juntada ao

respectiv~ processo.
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10.2.3. Julgamento da habilitagao, considerando-se habilitadas as licitantes

que demonstrarem 0 atendimento de todas as condigoes de habilitagao, nos

termos da Segao 7 desta Carta-Convite.

10.2.4. Ocorrendo inabilitagoes, serao abertos, na ordem de classificagao, os

envelopes de tantas licitantes classificadas quantas forem as inabilitadas.

11. RESULTADO FINAL, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAo

11.1. Concluido 0 julgamento do certame, inclusive com a decisao de eventuais

recursos, 0 resultado final desta licitagao sera divulgado e 0 processo sera
encaminhado a autoridade competente para homologagao e adjudicagao.

11.2. Caso a licitante vencedora do certame tenha concorrido na condig<3o de

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou

Cooperativa que preencha as condigoes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nO

11.488/2007, se for 0 caso, devera comprovar sua regularidade fiscal apresentando

as competentes certidoes no prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual

periodo, a criterio da Administra<;ao.

11.3. Caso seja vencedora do certame, a cooperativa de trabalho devera indicar 0

gestor encarregado de representa-Ia com exclusividade perante a contratante.

12. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

12.1. Os interessados poderao solicitar esclarecimentos sobre a presente licitagao
mediante 0 envio dewvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBAe-mail materiais@fearp.usp.br. aos cuidados da Comissao

Julgadora da Licitagao.

12.1.1. Os possiveis pedidos de esclarecimento devem ser apresentados com

antecedencia de 2 (dois) dias uteis, em relagao a data final fixada para a

apresentagao das propostas, de maneira a permitir 0 minima tempo para 0

tramite interne necessario ao exame, preparo da resposta e transmissao aos
interessados.

12.1.2. A integra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos

sera divulgada no seguinte site: www.usp.brllicitacoes e em Quadro de Avisos,

sendo de total responsabilidade dos interessados acompanhar as publicagoes.

12.2. As impugnagoes ao instrumento convocat6rio e os recursos contra os atos de

habilitagao ou julgamento de propostas deverao ser dirigidos ao Diretor da FEA-RP e
entregues diretamente no Servigo de Apoio Administrativo - Expediente, sita a Av.
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dos Bandeirantes, 3900 - Bairro Monte Alegre - Ribeirc30 Preto - Bloco B2 - Sala 17,

no horario das 09h as 17h, nos prazos e na forma prevista em lei.

12.3. Os prazos para recursos poderc3o ser eliminados sempre que todas as

licitantes potencialmente interessadas estiverem presentes e desistirem da

interposic;c3ode recursos.

13. DA CONTRATACAO

13.1. A Administrac;c3o consultara nos termos do artigo 6°, incisos I e II da Lei

Estadual nO 12.799/08 c.c. artigo 7°, incisos I e II e § 1° do Decreto Estadual nO

53.455/08, 0 CADIN ESTADUAL, como condic;c3o para celebrac;c3o do contrato e

repasse do valor correspondente ao pagamento.

13.1.1. A existencia de registro no Cadin Estadual constitui impedimento para

a realizac;c3odos atos acima descritos.

13.1.2. Inexistindo impedimento a contratac;c3o, a Unidade convocara 0

vencedor da licitac;c3opara, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados a partir da

entrega da intimac;c3oou da publicac;c3o, assinar 0 contrato, conforme minuta

integrante desta Carta-Convite.

13.2. A Administrac;c3o exigira da ADJUDICATARIA 0 dep6sito de garantia no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que devera ser

efetuado antes do ato de assinatura do contrato.

13.2.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) cauc;c3oem dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro-garantia, na forma da legislac;c3oaplicavel e;
c) fianc;a bancaria.

13.2.2. A garantia apresentada pela ADJUDICATARIA devera ser valida por no
minima 330 (trezentos e trinta) dias, para cobrir todo 0 periodo de vigen cia do
contrato, ate recebimento definitiv~, ap6s 0 prazo de observac;c3o indicado no

item 2.2.1. da minuta de contrato.

13.3. A Administrac;c3o tambem exigira da CONTRATADA atestado de

responsabilidade tecnica, obtido junto a entidade profissional competente, dos

responsaveis pelas areas tecnicas especificas envolvidas na obra.

13.4. 0 Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado pelo Contratado

quando da assinatura do contrato, tornando-se parte integrante deste. Este

Cronograma Fisico-Financeiro devera ser elaborado com base no Cronograma Fisico

fornecido pela Universidade, composto com os prec;os unitarios ofertados pela
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licitante, e ainda, devera manter rigorosa coerencia entre as parcelas executadas e 0

respectiv~ valor a ser pago ao executor dos servi90s.

13.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar 0 contrato, aceitar ou retirar 0

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza 0 descumprimento

total da obriga9ao assumida, sujeitando-a a multa por inexecu9ao, no importe de 20%

(vinte por cento) do valor de sua proposta.

13.6. No caso de contrata9ao com sociedades cooperativas, ocorrera a rescisao

imediata do contrato administrativo na hip6tese de caracteriza9ao superveniente da

presta9ao de trabalho nas condi90es a que alude 0 paragrafo 1°, do artigo 1°, do

Decreto Estadual nO57.159/2011.

13.7. A CONTRATADA tem a obriga9ao dar pleno cumprimento ao disposto na Lei

Estadual nO12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe 0 usc, no Estado de Sao

Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto

ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua

composi9ao, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nO16.775, de 22 de junho

de 2018.

14. DISPOSICOES GERAIS

14.1. Aplicam-se a esta licita9ao as san90es previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nO

8.666/93 e na Resolu9ao USP nO7601/2018, que integra este Edital e se encontra

disponivel nos seguintes endere90s: www.usp.br/gefim e http://www.leginf.usp.br. nos

termos que dispoe a Clausula DAS PENALIDADES do ANEXO MINUTA DE

CONTRATO.

14.2. Os casos omissos no presente certame serao solucionados pela Comissao

Julgadora da Licita9ao.

14.3. A publicidade dos atos pertinentes a esta licita9ao sera efetuada no sitewvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

www.usp.brllicitacoes. no Quadro de Avisos da FEA-RP e mediante a expedi9ao de

correspondencia aos licitantes interessados, alternativamente, por via postal, e-mail

ou fac-simile.

14.4. Para dirimir quaisquer questoes decorrentes desta licita9ao nao resolvidas na

esfera administrativa sera competente 0 Foro da Comarca da Capital do Estado de

Sao Paulo.
Ribe' ao Preto, 02 de junho de 2022.

Pro. r. A~~cirton Costa

Diretor d~~SP
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ANEXOI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

UNIVERSIDADE DE sAo PAULO, POR MEIO

DA FACULDADE DE ECONOMIA,

ADMINISTRACAo E CONTABILIDADE DE

RIBEIRAo PRETO DA UNIVERSIDADE DE

sAo PAULO - FEA-RP E A EMPRESA .

A UNIVERSIDADE DE sAo PAULO, por meio da FACULDADE DE ECONOMIA,

ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo PRETO DA UNIVERSIDADE

DE sAo PAULO - FEA-RP, C.N.P.J. nO63.025.530/0094-03, neste ate representada

pelo seu Prof. Dr. Andre Lucirton Costa, RG nO 12.155.93, por delegac;ao de

competencia, nos termos da Portaria GR nO6.561, de 16.06.2014, de ora em diante

designada CONTRATANTE, e de outr~ a empresa

CNPJ n.o com sede na Rua
______________ - CEP , representada

neste ate pelo Sr. , CPF n° e RG nO

_______ , doravante denominada como CONTRATADA, na qualidade de

vencedora do CONVITE nO01/2022 - FEA-RP, conforme Processo n° ,

com fundamento no artigo 23, inciso I, alinea "a", da Lei Federal nO8.666, de 21 de

junho de 1993, firmam 0 presente contrato mediante as seguintes clausulas e

condic;6es:

CLAuSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 0 presente contrato tem por objeto a execuc;ao das obras e servic;os de

engenharia civil, em regime de empreitada por prec;o global, parawvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBAconfec~ao e

instala~ao de totens no Campus de Ribeirao Preto da Universidade de Sao

Paulo.

1.2 Integram 0 presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos: a) Carta-Convite n° 01/2022 - FEA-RP e seus respectivos
Anexos; b) a Proposta de _ de de __ , apresentada pela

CONTRATADA; e c) Cronograma Fisico-Financeiro com base no Cronograma Fisico

fornecido pela FEA-RP com os prec;os ofertados pela CONTRAT ADA.
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CLAuSULA SEGUNDA - CONDICOES DE RECEBIMENTO

2.1 A medi<;:ao sera mensal, realizada no primeiro dia util do mes imediatamente

seguinte ao da realiza<;:ao dos servi<;:os, com a presen<;:a do responsavel tecnico da

CONTRATADA.

2.1.1 Serao recusados/glosados os servic;os ou materiais empregados na
execu<;:ao do objeto que apresentem defeitos, vicios de execuc;ao ou nao

conformidades em relac;ao as especifica<;:oes tecnicas, sendo a CONTRATADA

convocada a refazer e/ou corrigir as falhas apontadas sem qualquer onus para

a CONTRAT ANTE, sob pena de caracteriza<;:ao do descumprimento da

obriga<;:ao assumida e aplica<;:ao das penalidades prevista na Clausula Oitava

deste Contrato.

2.1.2 0 aceite dos servi<;:osmedidos mensalmente e condi<;:aoessencial para

a libera<;:aodos pagamentos e levara em conta, tambem, 0 fiel cumprimento de

todas as obriga<;:oesda CONTRATADA, indicadas neste ajuste.

2.1.3 Sendo necessarios equipamentos e condi<;:oes mecanicas para a

realizac;ao das medic;oes, estes serao fornecidos pela CONTRATADA.

2.2 A CONTRATANTE devera ser formalmente comunicada da conclusao da

execu<;:ao das obras e servi<;:os, para realiza<;:ao da medi<;:ao final e recebimento

provis6rio do objeto do contrato, mediante termo circunstanciado assinado pelas

partes, a ser formalizado no prazo de 15 dias contados da comunica<;:ao.

2.2.1 Formalizado 0 recebimento provis6rio, inicia-se 0 prazo de observac;ao

de 90 (noventa) dias corridos.

2.3 Durante 0 prazo de observa<;:ao sera realizada a vistoria das obras e servi<;:os
realizados, com 0 objetivo de identificar eventuais falhas e vicios de execuc;ao ou

constatar a adequa<;:aodo objeto aos termos contratuais.

2.3.1 Caso detectado qualquer defeito, vicio ou inadequa<;:ao, a

CONTRATADA sera convocada a corrigir as falhas apontadas no prazo fixado

pela Fiscalizac;ao e novo prazo de observa<;:ao tera inicio a partir da corre<;:ao
dos vicios apontados.

2.4 0 recebimento definitivo do objeto contratual ocorrera ap6s 0 decurso do prazo

de observac;ao, com base em laude de vistoria que comprove a adequac;ao do objeto

aos termos contratuais.

2.4.1 Decorrido 0 prazo de observa<;:ao, a CONTRATANTE informara a

CONTRAT ADA sobre 0 aceite definitivo do objeto e a convocara para a

celebrac;ao do termo circunstanciado de recebimento definitiv~.
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2.4.2 A emissao do Termo de Recebimento Definitivo dependera ainda:

2.4.4.1 da limpeza e desimpedimento dos locais abrangidos pela

execu<;ao dos servi<;os;

2.4.4.2 da entrega dos desenhos de cadastramento pela execu<;ao dos

servi<;os executadoswvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA(as built).

2.5 Recebidos definitivamente os servi<;os e obras, a responsabilidade da

CONTRATADA pela qualidade, solidez, corre<;ao e seguran<;a dos trabalhos
executados subsistira na forma da lei.

CLAuSULA TERCEIRA - PRAZOS DE EXECUC;Ao DO OBJETO E VIGENCIA
CONTRATUAL

3.1 0 prazo de vigencia deste contrato tera IniCIO na data de sua assinatura e
encerrar-se-a com 0 recebimento definitivo do objeto.

3.2 Se necessaria a reprograma<;ao do Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao

presente contrato, 0 novo Cronograma Reprogramado devera manter rigorosa

coerencia entre as parcelas executadas e 0 respectivo valor a ser pago ao executor
dos servi<;os, respeitado 0 prazo maximo de execuc;ao.

3.3 0 PRAZO DE EXECUC;AO DO OBJETO e de 180 (cento e oitenta) dias

corridos, contados da data fixada na "ORDEM DE INicIO" e com 0 desenvolvimento

obedecendo a programa<;ao fixada no Cronograma Fisico-Financeiro.

3.3.1 A entrega da "ORDEM DE INicIO" a CONTRATADA devera ocorrer em
prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do
contrato.

3.3.2 Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE,

devidamente justificado no respectivo processo, 0 prazo de execu<;ao e,
consequentemente, 0 de vigen cia podera ser prorrogado.

3.4 Os atrasos na execu<;ao dos servi<;os, tanto nos prazos parclals como nos
prazos de inicio e conclusao, somente serao admitidos pela CONTRATANTE quando

fundamentados em motivo de for<;a maior ou caso fortuito, conforme caracterizado no
C6digo Civil, ou nas hip6teses previstas no art. 57 da Lei Federal nO8.666/93.

3.4.1 Na ocorrencia de atrasos, os pedidos de prorroga<;ao de prazos parciais,
devidamente justificados, deverao ser encaminhados pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, por escrito, acompanhados dos respectivos Cronogramas
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Fisico-Financeiros Reprogramados, em ate 5 (cinco) dias corridos apos 0

evento que Ihes deu causa.

3.4.2 Os pedidos de prorroga<;:ao de prazo final, devidamente justificados,

deverao ser encaminhados 30 (trinta) dias corridos antes de findar 0 prazo

original.

3.4.3 Admitida a prorroga<;:ao de prazo, sera lavrado 0 competente Termo de
Aditamento, que tera como base 0 Cronograma Fisico-Financeiro

Reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela

CONTRATANTE.

3.4.4 A simples ocorrencia de chuvas nao justifica a prorroga<;:ao de prazo,

salvo quando se tratar de temporais ou period os excepcionais de chuvas,

plenamente comprovados, inclusive por meio de grafico de chuvas, realizados

por orgaos competentes, aceitos pela CONTRAT ANTE.

3.5 Eventual suspensao da execu<;:ao do objeto deste contrato sera determinada

pela CONTRATANTE por meio de ordem escrita e fundamentada a CONTRATADA.

3.5.1 Caso a suspensao da execu<;:ao do objeto torne necessaria a

prorroga<;:ao do prazo de execu<;:aocontratual, tal dila<;:aosera objeto de Termo

de Aditamento.

CLAuSULA QUARTA - VALOR, ATUALIZACAO DOS PRECOS E PAGAMENTO

4.1 o valor total do presente contrato e de R$ _ --------).

4.2 Os pre<;:os da parcela da obra porventura remanescente serao reajustados,
observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data de
apresenta~ao da respectiva proposta, com base na varia<;:ao do INCC - indice

Nacional da Constru<;:aoCivil no periodo.

4.3 A despesa onerara a Classifica<;:ao Funcional Programatica: xx.xxx. xxx. xxx -

Classifica<;:ao da Despesa Or<;:amentaria: x.x.xx.xx.xx - Fonte de Recursos: x, do

or<;:amento da CONTRATANTE, de conformidade com 0 disposto no paragrafo 1° do
artigo 12 da Lei Estadual nO 10.320, de 16/12/1968, conforme Nota de Empenho nO

- exercicio de
------- -----

4.4 Os pagamentos serao efetuados com base na medi<;:ao dos servi<;:os

efetivamente prestados pela CONTRAT ADA, observadas as parcelas de desembolso

previstas no cronograma fisico-financeiro anexo a este contrato, no prazo de 28 (vinte

e oito) dias corridos, contados do primeiro dia seguinte ao da medi<;:aodos servi<;:osvtsronligedbaSRPOMECBA
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prestados (vide item 2.1), nos termos da Portaria GR 4.710/2010, que integra este

contrato.

4.4.1 A ordem de pagamento sera emitida pela Tesouraria Central da Reitoria,

a favor da CONTRATADA, em agencia do BANCO DO BRASIL S/A., a ser

indicada pela CONTRATADA, ficando terminantemente vedada a negociac;ao

da duplicata mercantil na rede bancaria ou com terceiros.

4.4.1.1 0 pagamento somente podera ser efetuado ap6s 0 implemento
das seguintes condic;oes:

a) aceite dos servic;os medidos, nos termos do disposto na clausula 2.4;

b) entrega, pela CONTRATADA, da documentac;ao fiscal; e

c) apresentac;ao de copla autenticada dos comprovantes de
recolhimento de INSS (GRPS), FGTS (GRE) e respectiva folha de

pagamento, devidamente quitada, relativa ao mes da prestac;ao do

servic;o objeto da nota fiscal-fatura em liquidac;ao.

4.4.2 0 pagamento ficara condicionado a entrega, pela CONTRATADA, de

registro de responsabilidade tecnica dos servic;os, onde devera constar a

referencia expressa ao numero do contrato, seu objeto e ter seus campos

integralmente preenchidos.

4.4.3 Eventuais irregularidades nas condic;oes de pagamento ou nos

documentos exigidos para sua liberac;ao deverao ser regularizadas ate 0

setimo dia anterior ao termino do prazo de pagamento.

4.4.3.1 Caso nao ocorra a regularizac;ao no prazo assinalado no item

4.4.3, 0 pagamento ficara suspenso e sera efetuado em ate sete dias,

contados a partir do dia seguinte a regularizac;ao.

4.4.4 0 pagamento ficara condicionado a nao existencia de registro da

CONTRATADA no Cadin Estadual, cuja consulta devera ser feita pela
CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso II e § 1° da Lei Estadual nO
12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso II e § 1° do Decreto Estadual nOtsronidcaJA53.455/2008.

CLAuSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

5.1 No cumprimento deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

5.1.1 Executar, utilizando procedimento da melhor tecnica, e entregar as

obras e servic;os em perfeitas condic;oes, em estrita obediencia a legislac;ao

vigente, as disposic;oes aplicaveis da ABNT e as determinac;oes da

CONTRATANTE.
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5.1.2 Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,

mao-de-obra (especializada ou nao), maquinas, ferramentas, equipamentos,

transportes em geral, segura dos operarios e contra terceiros, tributos,

encargos sociais e trabalhistas e contribuigoes de qualquer natureza e

quaisquer outras despesas que se apresentarem e que a qualquer titulo se
fagam necessarias, inclusive as relacionadas com a elaboragao dos servigos

executadoswvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA(as built).

5.1.2.1 Fornecer todo material rigorosamente de acordo com a

indicagao do fabricante e nome fantasia expressamente estipulados na

sua proposta, ficando claro que a CONTRATANTE nao aceitara

material similar de outro fabricante ou tipo, salvo por razao

superveniente, plenamente justificada e comprovada, e previamente

aprovada pela CONTRA TANTE.

5.1.2.2 A inadimpl€mcia da CONTRATADA com refer€mcia as

despesas especificadas no item 5.1.2 nao transfere a CONTRATANTE

a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do

contrato.

5.1.3 Observar rigorosamente a legislagao vigente sobre a protegao do meio

ambiente, acatar as determinagoes das autoridades competentes, respeitar e

fazer com que sejam respeitadas e cumpridas as determinagoes da Porta ria

GR nO3.925, de 21.02.2008, constantes do Anexo deste Contrato.

5.1.4 Proceder a remogao de entulhos, bem como a retirada de maquinas,

equipamentos, instalagoes e demais bens de sua propriedade para fora dos

proprios da USP, apos ser lavrado 0 "Termo de Recebimento Provisorio", e
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE. Findo este prazo, a

CONTRATANTE promovera a retirada, debitando as respectivas despesas a
CONTRATADA.

5.1.5 Manter os locais de trabalho limpos e desimpedidos.

5.1.6 Executar, as suas custas, os reparos que se fizerem necessarios, de

acordo com as determinagoes da CONTRATANTE, para que os servigos

sejam entregues na qualidade estabelecida.

5.1.7 Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, bem como das

supervisoes dos seus tecnicos, fornecendo as informagoes e elementos

relativos aos servigos executado~ ou em execugao.

5.1.8 Atender prontamente as reclamagoes e exig€mcias da
CONTRATANTE, refazendo e corrigindo, quando for 0 caso, e as suasvtsronligedbaSRPOMECBA
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expensas, as partes dos servigos que comprovadamente nao atenderem as
especificagoes e normas tecnicas exigidas.

5.1.9 Submeter-se ao controle peri6dico das atividades constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo as convocagoes da
CONTRATANTE para reunioes de avaliagao.

5.1.10 Manter as obras e servigos executados, ate ser lavrado 0 "Termo de

Recebimento Definitivo", em perfeitas condi<;oes de conserva<;ao e
funcionamento.

5.1.11 Manter, no local dos servigos, "Diario de Obras", onde tanto a

CONTRAT ADA quanto a CONTRAT ANTE deverao registrar tudo 0 que

julgarem conveniente para a comprovagao real do andamento dos servigos e

execugao dos termos do contrato, sendo visado diariamente pelas partes.

5.1.12 Manter, desde 0 inicio ate a conclusao dos servigos, profissional

devidamente registrado na entidade profissional competente e com curriculo

aprovado pela CONTRATANTE, que seja apto a responsabilizar-se pela

execugao dos servigos contratados, receber comunicagoes e intimagoes

relativas ao contrato e com plenos poderes perante a CONTRAT ANTE.

5.1.13 Nao alojar seu pessoal de produgao no "Campus" da USP, a nao ser

vigias e segurangas, em numero previamente limitado pela CONTRATANTE.

5.1.14 Fornecer e colocar as placas de obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

5.1.15 Manter a guarda e vigilancia dos locais dos servigos, ja que a

CONTRATANTE nao cabera nenhuma responsabilidade por furtos, roubos ou
extravios.

5.1.16 Manter durante a execu<;ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas na licitagao.

5.1.17 Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos e supressoes

em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, no caso de obras e

servigos, e em ate 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio.

5.1.18 Nao subcontratar 0 total dos servigos e obras objeto deste contrato,

sendo-Ihe permitido faze-Io parcialmente, continuando, entretanto, a responder,
direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigagoes contratuais.
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5.1.18.1 As subcontratac;oes deverao ser autorizadas previamente e

por escrito pela CONTRATANTE, nao cabendo qualquer alegac;ao de

aceitac;ao tacita por parte da CONTRAT ANTE.

5.1.18.2 Nao existira qualquer vinculo contratual entre as

subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a (mica

responsavel pelo cumprimento do contrato sera sempre a

CONTRATADA.

5.1.19 Manter atualizado seu enderec;o completo,wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBAe-mail e telefone.

5.1.20 Dar pie no cumprimento ao disposto na Lei Estadual n° 12.684, de 26

de julho de 2007, a qual proibe 0 usc, no Estado de Sao Paulo, de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto

ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua

composic;ao, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nO16.775, de 22 de

junho de 2018.

5.2 No cumprimento deste contrato, a CONTRATADA e responsavel:

5.2.1 Direta e exclusivamente pela execuc;ao da obra, fornecimentos e mao-

de-obra e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os

danos e prejuizos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar a
CONTRATANTE ou a terceiros.

5.2.2 Pela analise e estudos dos desenhos do projeto e de todos os

documentos que 0 complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para a

execuc;ao dos servic;os, nao se admitindo, em nenhuma hip6tese, a alegac;ao
de ignorancia, defeito ou insuficiencia de tais documentos. Caso a

CONTRATADA constate quaisquer discrepancias, omissoes ou erros, inclusive
qualquer transgressao as normas tecnicas, regulamentos ou leis em vigor,
devera comunicar 0 fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que tais defeitos

sejam sanados, se procedentes forem.

5.2.3 Par quaisquer diferenc;as, erros ou omissoes em informac;oes que vier

a fornecer a CONTRATANTE.

5.2.4 Por todas as obrigac;oes decorrentes da legislac;ao social, trabalhista e

previdenciaria a que estiver sujeita pela execuc;ao deste contrato.

5.2.5 Pela ap61ice de segura contra acidentes, de modo a cobrir danos de

qualquer natureza, inclusive contra incendio, valida para todas as suas

instalac;oes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem

como danos pessoais e materiais contra terceiros.
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5.2.6 Pela manuteng80 dos servigos executados ate 0 recebimento definitivo

por parte da CONTRATANTE, arcando com os custos de eventuais reparos.

5.2.7 Pelo custo dos ensaios que forem exigidos pela CONTRATANTE para

aferir a qualidade e as caracteristicas dos materiais empregados ou servigos

executados, em firmas ou entidades de capacidade e idoneidade
comprovadas.

5.2.8 Pela execug80, as suas expensas, dos reparos ou corre<;oes de
quaisquer irregularidades ou defeitos constatados nos servigos executados

decorrentes de inobserv2lncia ou infra<;80 das disposi<;oes do contrato e de leis

e regulamentos em vigor, independentemente de qualquer notificag80 da
CONTRAT ANTE neste sentido.

5.2.9 Pelo pagamento de indeniza<;oes e reclama<;oes decorrentes de danos

que causar, por neglig€mcia, imprudencia ou impericia, a empregados ou bens

da CONTRATANTE ou de terceiros, entendendo-se como seus os atos

praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

5.2.10 Durante cinco anos, pela solidez e seguranga da obra, assim em raZ80

dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618 do C6digo Civil Brasileiro.

5.3 No cumprimento deste contrato a CONTRATANTE obriga-se a:

5.3.1 Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das

previsoes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.3.2 Emitir a Ordem de Inicio dos Servigos;

5.3.3 Fornecer a CONTRATADA, a tempo de n80 comprometer 0
Cronograma Fisico-Financeiro, todos os elementos do projeto executiv~,

especificagoes e referencias necessarios ao perfeito andamento dos servigos.

5.3.4 Liberar, completamente, as areas destinadas aos servigos.

5.3.5 Proceder as medi<;oes mensais dos servi<;os efetivamente realizados.

5.3.6 Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos exatos
deste ajuste;

5.3.7 Emitir os Termos de Recebimento Provis6rio e Definitivo, nos prazos e
condi<;oes estipulados neste ajuste.
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CLAuSULA SEXTA - DO PESSOAL DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA empregara, na execugao dos servigos, pessoal quer de

diregao, quer de execugao, de reconhecida compet€mcia, aptidao e idoneidade, sendo

ela considerada a (mica e exclusiva empregadora.

6.2 A CONTRATANTE podera exigir a substituigao de qualquer empregado da

CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem qualquer

responsabilidade ou onus para a CONTRATANTE, quer perante a CONTRATADA,

quer perante 0 pr6prio empregado.

6.3 A CONTRATADA nao podera contratar pessoal que esteja a servigo da

CONTRATANTE.

6.4 A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a

documentagao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos

empregados de subcontratadas que se encontrarem trabalhando nos locais das

obras.

CLAuSULA SETIMA - DA FISCALIZACAo E SUPERVISAo

7.1 Nao obstante ser a CONTRATADA a (mica e exclusiva responsavel, inclusive

perante terceiros, pela execugao do objeto do contrato, reserva-se a CONTRATANTE

o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da

CONTRAT ADA, exercer a mais ampla fiscalizagao dos servigos.

7.2 A agao fiscalizadora se efetivara por tecnicos designados pela

CONTRATANTE.

7.3 Cabera a Fiscalizagao verificar se no desenvolvimento dos servigos estao

sendo cumpridas as disposigoes deste contrato e dos documentos que 0 integram e,

tambem, autorizar a substituigao de materiais e alteragoes de projeto e, ainda,

participar de solugoes de eventuais problemas executivos e de todos os atos que se

fizerem necessarios para a fiel execugao do objeto deste contrato.

CLAuSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Pelo descumprimento das obrigagoes assumidas no ajuste, a Administragao

podera aplicar a CONTRATADA as sangoes previstas na Lei Federal nO8.666/93 e na
Resolugao USP n° 7601/2018, que integra este contrato, sem prejuizo da

onsabilidade civil ou criminal, quando couber.vtsronligedbaSRPOMECBA
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8.2. A advertencia e aplicavel em caso de descumprimento de obriga<;ao acessoria

que nao resulte em prejuizo a execu<;ao do objeto principal do contrato.

8.3. Poderao ser aplicadas multas, com fundamento no artigo 87, inciso II, da Lei nO

8.666/93, observados os seguintes tipos e respectivos percentuais:

a) Cominatoria: A multa cominatoria correspondera a 2% (dois por

cento) acrescida na seguinte proporc;ao, conforme perdure 0
descumprimento:

I - Ate 0 30° dia - 0,1% (um decimo por cento) ao dia;

II - A partir do 31° dia - 0,2% (dois decimos por cento) ao dia.

a.1) A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado

dos bens fornecidos ou servi<;os prestados/realizados no periodo de

medi<;ao em que se verificou a infra<;ao.

b) Moratoria: A multa moratoria, calculada sobre 0 valor da

obriga<;ao cumprida em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida

na seguinte propor<;ao, conforme perdure a mora:

I - Ate 030° dia - 0,2% (dois decimos por cento) ao dia;

II - A partir do 31° dia - 0,4% (quatro decimos p~r cento) ao dia.

b.1) A multa moratoria nao excedera a 20% (vinte por cento) da
obriga<;ao cumprida em atraso.

c) Por inexecu<;ao total ou parcial do contrato: A multa sera de 20%

(vinte por cento) do valor da obriga<;ao nao cumprida, e sera aplicada

quando for imputavel a CONTRATADA a responsabilidade pela

inexecu<;ao do contrato nas condi<;oes pactuadas e nao houver interesse

no recebimento da obriga<;ao em mora, em especial nas situa<;oes que

ensejam a rescisao unilateral do contrato, previstas no artigo 78, incisos
I a XII, da Lei nO8.666/1993.

8.4. As multas poderao ser compensadas com pagamentos eventualmente devidos

pela Administra<;ao, ainda quando resultantes da execu<;ao de outro contrato, e/ou
descontadas da garantia do respectiv~ contrato ou, quando for 0 caso, a
Administra<;ao efetuara a cobran<;a judicialmente.

8.5. Poderao ser aplicadas, ainda, as penas de suspensao temporaria de participa<;ao

em procedimento licitatorio e impedimento de contratar com a Administra<;ao, por

prazo nao superior a 02 (dois) anos, e de declara<;ao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administra<;ao Publica.

8.6. As san<;oes restritivas do direito de licitar e contratar poderao ser aplicadas

isoladamente ou em conjunto com as penas de multa, quando cabiveis.
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8.7. 0 procedimento administrativo garantira 0 exercicio do contradit6rio e da ampla

defesa, nos termos da Resolu9ao USP nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA7601/2018.

8.8. As san90es aplicadas pela Administra9ao serao registradas no CAUFESP, no

"Sistema Eletronico de Aplica9ao e Registro de San90es Administrativas - e-

San90es", no endere90 www.esancoes.sp.gov.br; no Sistema Apenados do Tribunal

de Contas do Estado de Sao Paulo; e tambem no "Cadastr~ Nacional de Empresas

Inidoneas e Suspensas CEIS", no endere90
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

8.9. As multas nao tem carater compensat6rio. Independentemente das san90es

aplicaveis, a CONTRATADA ficara sujeita a composi9ao das perdas e danos

causados a Administra9ao e decorrentes de sua inadimplencia, bem como arcara com

a correspondente diferen9a verificada em nova contrata9ao na hip6tese de os demais
classificados nao aceitarem contratar pelos mesmos pre90s e prazos fixados pela

inadimplente.

8.10. As multas e demais debitos nao pagos pela CONTRATADA sao pendencias

passiveis de serem registradas no CADIN Estadual, mediante previo procedimento

administrativ~, observado 0 contradit6rio e a ampla defesa, em consonancia com 0
disposto na Portaria GR nO6723/2016.

CLAuSULA NONA - GARANTIA CONTRATUAL

9.1 No ate da assinatura deste contrato a CONTRAT ADA apresentou garantia na

modalidade , na importancia de R$

( ) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido ao

contrato, por meio da guia nO , que ficara retida ate seu fiel

cumprimento.

9.2 A garantia prestada sera liberada ou restituida apes 0 recebimento

definitivo da obra.

9.2.1 Caso a garantia oferecida pela CONTRA TADA evidencie qualquer

impropriedade ou incorre9ao em seu teor ou origem, ou se for utilizada no

pagamento de quaisquer obriga90es, incluindo a indeniza9ao de terceiros, a

CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, exigir sua regulariza9ao ou

substitui9ao no prazo maximo e improrrogavel de 5 (cinco) dias uteis, contados

do recebimento da referida notifica9ao.

9.2.2 A falta de atendimento a convoca9ao para regulariza9ao ou substitui9ao
da garantia na forma e prazo especificados no subitem anterior sujeitara a

NTRATADA as seguintes consequencias:vtsronligedbaSRPOMECBA

28

Avenida Bandeirantes. 3.900. Monte Alegre. CEP 14040-905. Ribeirao Preto/SP

e 163315-0667 I • financeiro@fearp.usp.br I • www.fearp.usP.brIO ® • 0 fearpusp



Faculdade de Economia, Administra~ao e Contabilidade de Ribeirao PretowspomligfebaYTPONLIGDCA30 :#
Universidade de Sao PaulotsronidcaJA an os fea-rp

Assistencia Financeira

a. retengao dos pagamentos que Ihe sejam devidos, para recomposigao

da garantia contratual, na modalidade caugao em dinheiro; ou

b. caracterizagao de inexecugao contratual, ensejando a consequente

aplicagao das penalidades previstas na clausula oitava e, ainda, a

rescisao do ajuste com fundamento no artigo 78 da Lei nO8.666/93.

9.2.2.1 Cabera a Administragao contratante decidir motivadamente

entre a retengao de pagamentos para recomposigao da garantia

contratual ou a caracterizagao da inexecugao contratual.

9.2.3 A devolugao da garantia nao isenta a CONTRATADA das

responsabilidades previstas no artigo 618 do C6digo Civil Brasileiro.

9.2.4 A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a
qualquer titulo Ihe for devida pela CONTRATADA.

9.2.5 A correg80 moneta ria da garantia prestada na forma de caugao em

dinheiro sera calculada com base na variagao de indice IPC/FIPE e, no caso de

utilizagao de cheque, a data inicial da corregao sera a do crE§ditobancario.

CLAuSULA DECIMA DA RESPONSABILIDADE TECNICA E DAS
COMUNICACOES RECiPROCAS

10.1 Como condigao da assinatura deste contrato foi entregue documento, assinado
pelo representante legal da empresa, de designagao dos responsaveis tecnicos das

obras e servigos da contratada.

10.1.1 Os responsaveis tecnicos indicados no documento sao os mesmos

indicados como detentores de acervo exigido para qualificagao tecnica do
procedimento licitat6rio, sendo que estes iraQ participar dos trabalhos e
comparecer as convocagoes da CONTRATANTE.

10.1.2 Qualquer pedido de alteragao do quadro de responsaveis tecnicos

pelas obras e servigos devera ser apresentado a CONTRAT ANTE por escrito,

para sua aprovagao, acompanhado de nome, numero de seu registro na
entidade profissional competente e curriculo dos profissionais.

10.1.2.1 A aprovagao do pedido de alteragao dependera, dentre outros

fatores, da manutengao da qualificagao tecnica exigida no
procedimento licitat6rio.

10.1.2.2 A aprovagao ou recusa do pedido de alteragao sera informada
por correspondencia esc rita da CONTRATANTE a CONTRATADA.

_____ 2d,
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10.1.3 Enquanto nao for aprovada a alterayao do quadro de responsaveis

tecnicos, manter-se-a a responsabilidade tecnica dos profissionais inicialmente

indicados.

10.1.4 Aprovado 0 pedido de alterayao do quadro de responsaveis tecnicos, a

CONTRATADA entregara os comprovantes de registro da responsabilidade

tecnica correspondentes, obtidos junto a entidade profissional competente.

10.2 Ainda como condiyao da assinatura deste contrato, a CONTRATADA indicou,

por escrito, pessoa responsavel pelas comunica<;oes referentes a este ajuste e

recebeu da CONTRATANTE indicayao de servidor com a mesma atribuiyao.

10.2.1 Quaisquer comunica<;oes s6 terao efeito se realizadas entre as

pessoas indicadas pelas partes.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1 0 descumprimento das obriga<;oes assumidas pelo presente contrato ou a
incidemcia em comportamento descrito no art. 78 da Lei Federal nO8.666/93 implicara

a sua rescisao por ate unilateral da CONTRATANTE, independentemente de

notifica<;ao judicial, aplicando-se os artigos 79 e 80 da mesma Lei, caso seja

inadimplente a CONTRATADA.

11.2 No caso de contratayao com sociedades cooperativas, ocorrera a rescisao

imediata do contrato administrativo na hip6tese de caracteriza<;ao superveniente da

presta<;ao de trabalho nas condi<;oes a que alude 0 paragrafo 10 do artigo 10 do

decreto estadual nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA57.159/2011.

11.3 No caso de rescisao, a tim de se ressarcir de eventuais preJulzos que Ihe
tenham side causados pela CONTRATADA, a USP podera reter creditos e promover

a cobran<;a judicial ou extrajudicial de perdas apuradas.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Fica eleito 0 Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, em uma das

suas Varas da Fazenda Publica, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir questoes oriundas do presente

contrato que nao possam ser resolvidas pelas vias administrativas.

E, por estarem justas e contratadas, assinam 0 presente contrato para todos os

fins de direito.

~
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Ribeirao Preto, _ de de 2022.wspomligfebaYTPONLIGDCA---rofaPI

PI CONTRATANTE

PI CONTRATADA

Testemunhas:

a) _

RG:

CPF:

b) _

RG:

CPF:
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ANEXOS DA MINUTA DO CONTRATO

PORTARIA GR N. 3925. DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008

(D.O.E. - 23.08.2008)

Artigo 1° - Ficam baixadas as Normas de Conduta de Obras e Servic;os de Engenharia da

Universidade de Sao Paulo, constantes do Anexo I.

Artigo 2° - Todos os contratos de obras e de servic;os de engenharia celebrados pela

Universidade deverao conter clausula sobre a obrigatoriedade de cumprimento das normas

de conduta para empresas prestadoras desses servic;os, passando as referidas norm as a

fazer parte integrante dos contratos como Anexo.

Artigo 3° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicac;ao, ficando revogadas as

disposic;6es em contrarios, em especial a Portaria GR nO3702, de 17.07.2006 (Prot. USP nO

2007.5.432.82.8).

Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 21 de fevereiro de 2008.

SUELY VILELA

Reitora

ANEXO I

NORMAS DE CONDUTA DE OBRAS E SERVICOS DE ENG ENHARIA DA UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO.

1.As empresas contratadas para prestac;ao de servic;os de engenharia e obras devem

cumprir as normas de saude e seguranc;a no trabalho constantes da CLT, da Portaria nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

3.214/78 do Ministerio do Trabalho, especial mente as previstas na NR 18, ou outras que

vierem a substituf-Ias, alem das demais disposic;6es relacionadas com a materia, ainda que

supervenientes.

2. A Universidade de Sao Paulo, p~r meio de seu Orgao responsavel pela administrac;ao do

contrato de servic;os ou obras, exercera a fiscalizac;ao quanto ao cumprimento das normas

aqui referidas, obrigando-se a empresa a apresentar qualquer documentac;ao eventual mente

exigida e necessaria para a averiguac;ao do cumprimento das normas mencionadas.

3. Uma vez constatado 0 descumprimento das norm as citadas, a USP registrara a ocorrencia

no Diario de Obras e notificara a empresa contratada a adotar, imediatamente, as medidas

tar.
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3.1. Caso a contratada nao atenda as eXlgencias da Universidade, sera feita a rescisao

contratual unilateral, como tambem sera aplicada a multa prevista para as hip6teses de

inexecugao contratual contida na Portaria GR nO3161/99, ou diploma legal que a substitua.

4. As obras e servigos de engenharia realizados pela Universidade de Sao Paulo devem ser

de conhecimento da Coordenadoria do Espago Fisico da USP - COESF e assumem a
classificagao a seguir:

Categoria A - Construc;6es de novos edificios.

CategoriawspomligfebaYTPONLIGDCA8 - Intervengoes em edificios existentes que alterem sua area construida.

Categoria C - Intervengoes em edificios existentes que:

• contenham servigos de engenharia de grande complexidade tecnica;

• alterem as caracteristicas originais dos edificios;

• alterem sua fungao (integral ou parcialmente).

Categoria 0 - Intervengoes que nao alterem as caracteristicas originais do edificio, mas que

apenas restabelegam a qualidade inicial da construgao.

4.1. E competencia da COESF aprovar a realizagao das intervengoes civis nas Categorias

"A", "8" e "C", sendo que tal aprovagao sera suprida pela assinatura do respectiv~ Termo de
Compromisso (de Empreendimento ou de Servi<;o), divulgado pelo Oficio GR/CIRC/102, de

14.02.2008. As intervengoes classificadas na Categoria "0" dispensam tal aprovagao e devem

ser realizadas pela Unidade.

4.2. Eventual duvida da Unidade Executora, a respeito do enquadramento da intervengao

civil, devera ser documentada por escrito, nos respectivos autos, mediante troca de e-mail ou

fac-simile com a COESF. Caso nao seja feita consulta a COESF, a Unidade Executora

assumira a responsabilidade pela classificagao da intervengao civil, exarando Justificativa a
respeito nos autos.

4.3. A COESF podera realizar auditorias nas obras e servigos de engenharia e, em caso de

irregularidades concernentes ao cumprimento das normas de saude e seguran<;a do trabalho,
podera embarga-Ias ate final regularizagao.

4.4. A competencia referida no item 4.1. (acima) nao afasta a responsabilidade que possui 0

Orgao da USP, responsavel pela execugao da obra/servigos, de fiscalizar se as regras de
saude e seguranga do trabalho estao sendo obedecidas pela contratada.

5. Estas disposigoes deverao ser observadas em todas as licitagoes de obras e servigos de

engenharia da USP.
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D.O.E.: 27/02/2010

[CONSOLIDADA] PORTARIA GR N° 4710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010

(Alterada pelas Portarias GRrofaPI4838/2010, 5734/2012, 6676/2015 e 7518/2019)

Dispoe sobre as condi<;oes de pagamento nas compras e contratos referenteswspomligfebaYTPONLIGDCAa aquisi<;ao de

materiais au a presta<;ao de servi<;os e revoga a Portaria GR nO4007/2008.

o Reitor da Universidade de Sao Paulo, usando de suas atribui<;oes legais, nos termos do art

42, I, do Estatuto da USP, baixa a seguinte

PORTARIA:

Artigo 10

- 0 prazo para efetiva<;ao de pagamentos par aqulsl<;ao de materiais au par

presta<;ao de servi<;os nao sera inferior a 28 dias corridos, exceto para as compras efetuadas

par dispensas de licita<;ao fundamentadas no art. 24, inciso II, da Lei nO8.666/93, hip6teses

em que as pagamentos poderao ser feitos em prazo nao inferior a 07 dias corridos.

Artigo 20
- 0 Diretor do Departamento de Finan<;as da CODAGE podera autorizar

pagamentos em prazos inferiores aos fixados nesta Portaria, desde que motivada a
impossibilidade de pagamento nos prazos estabelecidos.

Paragrafo unico - Em hip6teses absolutamente excepcionais, esgotadas as tentativas de

negocia<;ao e justificado a interesse publico pela Unidade au Orgao contratante, a Diretor do

Departamento de Finan<;as da CODAGE podera autorizar a pagamento antecipado nas

importa<;oes.wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA(acrescido pe/a Portaria GR 483812010)

Artigo 3° - Os prazos de pagamentos serao contados a partir do dia seguinte ao recebimento

provis6rio, assim considerando: (a/terado pe/a Porta ria GR 573412012)

I. a recebimento de produtos e servi<;os no local de entrega, para posterior conferencia; au

II. a medi<;ao de fornecimentos de produtos au servi<;os prestados em determinado periodo,

conforme especificado em contrato.

§ 1° - Eventuais irregularidades nas condic;oes de pagamento au nos documentos exigidos

para sua libera<;ao deverao ser regularizadas ate a setimo dia anterior ao termino do prazo de

pagamento.

§ 2° - Caso nao ocorra a regulariza<;ao no prazo definido no paragrafo anterior, 0 pagamento

ficara suspenso e sera efetuado em ate sete dias, contados a partir do dia seguinte a
regulariza<;ao.

§ 3° - Caso a termino da contagem acontec;a em dia sem expediente bancario, a pagamento

ocorrera no primeiro dia util imediatamente subsequente.
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Artigo 4° - Os pagamentos a serem efetuados pela Universidade de Sao Paulo deverao ser

executados exclusivamente em conta corrente do Banco do Brasil S.A., na forma estabelecida

pelo Decreto nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA62.867/2017, de 03/10/2017, excetuando-se as situa<;6es diferentemente

regidas por previs6es constitucionais e legais, bem como por determina<;6es judiciais e

contratuais, que obriguem a manuten<;ao dos recursos em outras institui<;6es financeiras,

ficando, ainda, terminantemente vedada a negocia<;ao da duplicata mercantil na rede bancaria

ou com terceiros. (a/terado pe/a Porta ria GR 751812019)

Paragrafo unico - A existencia de registro no Cadin Estadual constitui impedimentowspomligfebaYTPONLIGDCAa
efetiva<;ao do pagamento, nos termos da Lei Estadual nO 12.799/2008, combinado com 0

artigo 7°, § 1°, do Decreto Estadual nO53.455/2008.

Artigo 5° - Em atendimento ao disposto na Lei n° 8.666/93 e nas Instru<;6es do Tribunal de

Contas do Estado, imp6e-se 0 rigoroso cumprimento dos prazos de pagamento das

despesas, ficando vedados os pagamentos com preteri<;ao da ordem cronol6gica de sua

exigibilidade.

§ 1° - 0 eventual descumprimento da ordem cronol6gica a que se refere 0 caput deste artigo

devera ter sua justificativa publicada na imprensa oficial, por iniciativa da Unidade que Ihe der
causa, devendo ser parte integrante dos autos de pagamento.

§ 2° - A inobservancia injustificada das disposi<;6es constantes no caput deste artigo sujeitara

os responsaveis as san<;6es administrativas, civis e penais previstas na Lei n° 8.666/93.

Artigo 6° - 0 processo de pagamento devera ser instruido com a documenta<;ao fiscal (nota

fiscal e demais documentos exigiveis), a nota de empenho e 0 atestado de recebimento

datado e assinado pelo responsavel, com a indica<;ao de seu nome e nOfuncional.

Artigo 7° - A presente Portaria nao se aplica as despesas feitas em regime de adiantamento,

com recursos provenientes de convenios e aos pagamentos de servi<;os prestados por

concessionarias de servi<;os publicos.

Artigo 8° - 0 Departamento de Finan<;as da CODAGE podera expedir instru<;6es

operacionais complementares.

Artigo go - Esta Porta ria entrara em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as

disposi<;6es em contrario, especialmente a Portaria GR nO4007, de 04.07.2008. (Proc. USP n°

10.1.3238.1.8).

Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

JoAo GRANDINO RODAS

Reitor
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RESOLU<;Ao N° 7601, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

D.O.E.: 22/12/2018

(Republicada em 10.01.2019)

(Revoga a Portaria GR 3161/1999 a partir de 10.04.2019)

Regulamenta a aplica<;ao de san<;oes administrativas previstas no artigo 87 da Lei Federal nO

8.666/1993 e no artigo 7° da Lei Federal nO10.520/2002.

o Reitor da Universidade de Sao Paulo, usando de suas atribui<;oes legais, com fundamento no art 42,

incisos I e IX, do Estatuto, tendo em vista 0 deliberado pela Comissao de Or<;amento e Patrimonio, em

sessao de 17.04.2018, e pela Comissao de Legisla<;ao e Recursos, em sessao de 09.05.2018, baixa a

seguinte

RESOLU<;Ao:

Artigo 1° - A viola<;ao das regras estabelecidas em editais de licita<;ao e 0 descumprimento de

contratos de fornecimento de bens, realiza<;ao de obras e presta<;ao de servi<;os em que a

Universidade de Sao Paulo figure como contratante pode ensejar a aplica<;ao das seguintes san<;oes

administrativas ao particular:

1- advertencia, com fundamento no artigo 87, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/1993;

11- multas, com fundamento no artigo 87, inciso II, da Lei Federal nO8.666/1993:

a) cominat6ria;

b) morat6ria; e

c) por inexecu<;ao total ou parcial do contrato;

III - suspensao temporaria de participa<;ao em licita<;ao e impedimento de contratar com orgaos

e entidades da Administra<;ao do Estado de Sao Paulo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos,

com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nO8.666/1993;

IV - impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Administra<;ao do Estado de

Sao Paulo, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7° da Lei Federal n°

10.520/2002; e

V - declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra<;ao Publica, com

fundamento no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993.

Paragrafo unico - Os contratos poderao preyer outras multas especificas, tendo em vista as

peculiaridades do objeto contratado.

Da advertimcia e das multas

Artigo 2° - A advertencia e aplicavel em caso de descumprimento de obriga<;ao acess6ria que nao

resulte em prejuizo a execu<;ao do objeto principal do contrato.

Artigo 3° - A multa cominat6ria, que tem por finalidade compelir 0 contratado ao cumprimento de

obriga<;ao acessoria descumprida, e aplicavel nas seguintes hipoteses:
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I - quandowspomligfebaYTPONLIGDCA0 descumprimento de obriga9ao acessoria prejudicar a execw;:ao do objeto principal do

contrato;

II - reincidencia em infrac;ao punfvel com advertencia.

Artigo 4° - A multa cominatoria correspondera a 2% (dois por cento), acrescida na seguinte proporc;ao,

conforme perdure 0 descumprimento:

I - ate 0 30° (trigesimo) dia - 0,1 % (um decimo por cento) ao dia;

11- a partir do 31° (trigesimo primeiro) dia - 0,2% (dois decimos por cento) ao dia.

Paragrafo unico - A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado dos bens

fornecidos ou servic;os prestados/realizados no perfodo de medic;ao em que se verificou a
infrac;ao.

Artigo 5° - A multa moratoria e aplicavel quando 0 cumprimento da obrigac;ao contratada ocorrer

depois de vencido 0 prazo de entrega ou execuc;ao.

§ 1° - A contagem dos prazos de entrega ou execuc;ao tera infcio:

I - na data fixada no instrumento contratual; ou

II - na data de assinatura do instrumento contratual ou da retirada/envio da nota de empenho

ou documento equivalente, quando nao fixado outr~ prazo.

§ 2° - Os prazos de entrega ou execuc;ao serao contados em dias corridos, exclufdo 0 dia de
infcio e inclufdo 0 do vencimento.

Artigo 6° - Cabe ao contratado solicitar a prorrogac;ao do prazo de entrega ou execuc;ao, justificando a

impossibilidade de cumprimento da obrigac;ao no prazo avenc;ado.

Paragrafo unico - As justificativas serao apreciadas pela autoridade competente para celebrar

o contrato, que podera autorizar a prorrogac;ao do prazo de entrega ou execuc;ao nas hipoteses

previstas no artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

Artigo 7° - Vencido 0 prazo de entrega ou execuc;ao, a autoridade competente para celebrar 0 contrato
podera:

I - aceitar a obrigac;ao em atraso, com aplicac;ao da multa moratoria; ou

II - justificar 0 desinteresse no recebimento dos bens e/ou servic;os em atraso, hipotese em que
restara caracterizada a inexecuc;ao contratual.

Paragrafo unico - Atrasos superiores a 60 (sessenta) dias configurarao inexecu9ao contratual,

exceto quando a autoridade competente para celebrar 0 contrato justificar a vantagem para a
Administrac;:ao na manutenc;:ao do contrato.

Artigo 8° - A multa moratoria, calculada sobre 0 valor da obrigac;ao cumprida em atraso, sera de 2,0%

(dois por cento), acrescida na seguinte proporc;ao, conforme perdure a mora:

I - ate 0 30° (trigesimo) dia - 0,2% (do is decimos por cento) ao dia;

II - a partir do 31° (trigesimo primeiro) dia - 0,4% (quatro decimos por cento) ao dia.

Paragrafo unico - A multa moratoria nao excedera a 20% (vinte por cento) da obriga9ao
cumprida em atraso.

Artigo go - A multa por inexecuc;ao total ou parcial do contrato, no importe de 20% (vinte por cento) do

valor da obrigac;ao nao cumprida, sera aplicada quando for imputavel ao contratado a responsabilidade

pela inexecuc;ao do contrato nas condic;6es pactuadas e nao houver interesse no recebimento da

obrigac;ao em mora, em especial nas situac;6es que ensejam a rescisao unilateral do contrato, preVist~s
no artigo 78, incisos I a XII, da Lei Federal nO8.666/1993.
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Paragrafo unico - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar 0 contrato, aceitar ou

retirar 0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Universidade, caracteriza 0

descumprimento total da obrigac;;ao assumida, sujeitando-o a multa por inexecuc;;ao.

Artigo 10 - As multas serao calculadas com base no valor vigente a epoca da inexecuc;;ao e,

posteriormente, atualizadas pela variac;;ao do IPC-FIPE ate a data do efetivo recolhimento.

Artigo 11 - As multas poderao ser compensadas com pagamentos eventual mente devidos pela

Administrac;;ao, ainda quando resultantes da execuc;:ao de outro contrato, e/ou descontadas da garantia
do respectiv~ contrato ou, quando for 0 caso, a Administrac;;ao efetuara a cobranc;;a judicialmente.

Das san~oes restritivas do direito de licitar e contratar com a administra~ao

Artigo 12 - A pena de suspensao temporaria de participac;;ao em licitac;:ao e impedimento de contratar

com 6rgaos e entidades da Administrac;;ao do Estado de Sao Paulo, por prazo nao superior a 2 (dois)

anos, prevista no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993, e aplicavel:

I - em licitac;;6es processadas nas modalidades disciplinadas na Lei Federal n° 8.666/1993

(concorrencia, tomada de prec;;os, convite, concurso e lei lao) e nas contratac;;6es delas

resultantes;

II - em contratac;;6es celebradas nas hip6teses de dispensa ou inexigibilidade de licitac;;ao,

previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nO8.666/1993.

Artigo 13 - A pena de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Administrac;;ao do

Estado de Sao Paulo, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, prevista no artigo 7° da Lei Federal n°

10.520/2002, e aplicavel em licitac;;6es processadas na modalidade de Pregao e nas contratac;;6es delas

resultantes.

Artigo 14 - As penas previstas nos artigos 12 e 13 sao aplicaveis quando:

I - 0 licitante, violando as regras fixadas no edital da licitac;;ao, perturbar a sessao publica de

julgamento ou causar embarac;;o a atuac;;ao do pregoeiro ou Comissao Julgadora; ou

II - 0 contratado descumprir suas obrigac;:6es (principal ou acess6rias), causando prejuizo de

qualquer natureza a Universidade ou a terceiros.

Paragrafo unico - A durac;;ao da penalidade sera definida com base na gravidade da conduta

do contratado e dos prejuizos dela resultantes, observados os limites temporais fixados nas

Leis Federais nO8.666/1993 e nO10.520/2002.

Artigo 15 - A declarac;:c3ode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;:c3o Publica,

prevista no artigo 87, IV, da Lei Federal nO8.666/1993, sera aplicada ao licitante ou contratado que agir

de ma-fe ou utilizar de meio fraudulento a fim de frustrar 0 carater competitiv~ do certame ou a

execuc;;ao contratual.

Artigo 16 - As sanc;;6es restritivas do direito de licitar e contratar poderao ser aplicadas isoladamente

ou em conjunto com as penas de multa, quando cabiveis.

Do procedimento sancionat6rio

Artigo 17 - A aplicac;;ao das sanc;;6es administrativas previstas nesta Resoluc;;ao, bem como a rescisao

do contrato, quando cabivel, serao precedidas de procedimento destinado a garantir oportunidade para

o exercicio do contradit6rio e ampla defesa, 0 qual tramitara pelo Sistema Eletronico de Aplicac;;ao e

Registro de Sanc;;6es Administrativas - e-Sanc;;6es, instituido pelo Decreto Estadual n° 61.751/2015.

§ 10
- A tramitac;;ao do procedimento sancionat6rio em ambiente eletronico nao dispensa a

instruc;;ao do processo de contratac;;ao com os atos e documentos produzidos no sistema e-

Sanc;;6es.

38

Avenida Bandeirantes, 3.900, Monte Alegre, CEP 14040-905, Ribeiroo Preto/SP

e 163315-0667 I G financeiro@fearp.usp.br I • www.fearp.usP.brIO ® CD0 fearpusp



Faculdade de Economia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAAdministra~ao e Contabilidade de Ribeirao PretoP30 :P
Universidade de Sao PaulotsronidcaJA anos fea-rp

Assistencio FinanceirawspomligfebaYTPONLIGDCA

§ 2° - Em qualquer fase do procedimento sancionat6rio, quando houver duvida juridica a ser

dirimida, os autos poderao ser encaminhados a Procuradoria Geral, para analise e

manifesta<;:ao, com posterior inser<;:aodo parecer emitido no sistema e-Sanc;:6es.

Artigo 18 - Verificada a situa<;:ao que enseja a aplica<;:ao da san<;:ao, 0 particular sujeito a penalidade

sera notificado pela Universidade, sendo-Ihe assegurada a oportunidade para exercfcio do contradit6rio
e ampla defesa nos seguintes prazos:

I - 5 (cinco) dias uteis, quando pro posta a aplicac;:ao das sanc;:6es de advertencia, multa ou

suspensao tempof<3ria de participac;:ao em licitac;:ao e impedimento de contratar, previstas no

artigo 87, incisos I, II e III, da Lei Federal n° 8.666/1993.

II - 10 (dez) dias, quando proposta a aplica<;:ao das penalidades de impedimento de licitar e

contratar, prevista no artigo 7° da Lei Federal n°wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA10.520/2002, ou de declara<;:ao de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra<;:ao Publica, prevista no artigo 87, inciso
IV, da Lei Federal n° 8.666/1993.

Paragrafo unico - 0 prazo para apresentac;:ao da defesa sera contado a partir da data de

recebimento da notifica<;:ao ou da publica<;:ao desta no Diario Oficial do Estado.

Artigo 19 - A notifica<;:ao sera encaminhada por via postal com aviso de recebimento (AR), ou por

qualquer meio que permita comprovar 0 inequfvoco recebimento da notifica<;:ao.

§ 1° - Considera-se inequivocamente recebida a notifica<;:ao encaminhada por correspondencia
eletronica quando houver confirma<;:ao de recebimento.

§ 2° - Quando 0 particular sujeito a penalidade nao for encontrado no endere<;:o por ele

indicado no processo licitat6rio ou de contrata<;:ao, ele sera notificado por publicac;:ao no Diario
Oficial do Estado.

§ 3° - 0 particular e responsavel por manter atualizado seu endere<;:o completo, e-mail e
telefone.

Artigo 20 - A notifica<;:ao devera conter, entre outros, os seguintes elementos:

I - descri<;:ao dos fatos que caracterizam 0 descumprimento das obriga<;:6es assumidas;

II - possibilidade de caracteriza<;:ao de inexecu<;:ao contratual e rescisao do contrato, se
pertinente;

III - san<;:6esadministrativas cabfveis, com indica<;:aodos respectivos fundamentos normativos;

IV - reten<;:ao de pagamentos, para compensa<;:ao com eventuais multas e prejuizos causados
a Universidade, se pertinente; e

V - previsao expressa da possibilidade de apresenta<;:ao de defesa previa nos prazos fixados
no artigo 18 desta Resolu<;:ao, e instru<;:6es para aces so ao sistema e-San<;:6es.

Artigo 21 - Transcorrido 0 prazo para apresenta<;:ao da defesa previa, 0 processo sera encaminhado a

autoridade competente para celebrar 0 contrato, a qual, em despacho fundamentado, apreciara as

eventuais alega<;:6es apresentadas pelo particular e deliberara a respeito da aplica<;:ao das san<;:6es
inicialmente previstas.

Paragrafo unico - Caso a san<;:ao aplicavel exceda as atribui<;:6es da autoridade competente

para celebrar 0 contrato, os autos serao encaminhados a autoridade com atribui<;:ao para a
aplica<;:ao da penalidade.

Artigo 22 - Sao competentes para aplicar as san<;:6esadministrativas disciplinadas nesta Resolu<;:ao:

I - a autoridade competente para celebrar 0 contrato, em rela<;:aoas san<;:6esde:

a) advertencia;

b) multas;
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c) suspensao temporaria de participac;ao em licitac;ao e impedimento de contratar com orgaos e

entidades da Administrac;ao do Estado de Sao Paulo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

d) impedimento de licitar e contratar com orgaos e entidades da Administrac;ao do Estado de

Sao Paulo, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

II - 0 Reitor, em relac;ao a declarac;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administrac;ao Publica, mediante proposta fundamentada da autoridade competente para

celebrar 0 contrato, ap6s verificac;ao da regularidade jurfdico-formal do procedimento pela

Procuradoria Geral.

Artigo 23 - A decisao sera publicada na Imprensa Oficial e 0 interessado sera notificado a recolher 0

valor das multas eventualmente impostas no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

§ 1° - Nos cas os de aplicac;ao de sanc;ao de advertencia, bem como das multas previstas no

artigo 1°, inciso II, alfneas "an e "bn, fica dispensada a publicac;ao mencionada no caput.

§ 2° - Conforme 0 caso, 0 desfazimento do ajuste e a aplicac;ao das penalidades cabfveis

serao formalizados por meio de Termo de Rescisao Unilateral, cujo extrato sera veiculado nos

termos do caput.

Artigo 24 - Das decisoes que aplicarem sanc;oes administrativas cabem:

1- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, com fundamento no artigo 109, inciso I, alfnea "f',

da Lei Federal nO8.666/1993, em relac;ao as sanc;oes previstas nos incisos I a IV do artigo 1°

desta Resoluc;ao;

II - pedido de reconsiderac;ao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, com fundamento no artigo 109,

inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993, em caso de declarac;ao de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administrac;ao Publica.

Artigo 25 - Concluido 0 julgamento dos eventuais recursos, as sanc;oes aplicadas serao divulgadas na

forma determinada no Decreto Estadual nO48.999/2004.

Disposicoes finais e transitorias

Artigo 1° - Esta Resoluc;ao entra em vigor 90 (noventa) dias apos a data de sua publicac;ao, revogadas

as disposic;oes em contrario, em especial a Portaria GR n° 3161/1999.

Artigo 2° - As regras procedimentais previstas na presente Resoluc;ao serao imediatamente aplicaveis

aos processos de penalizac;ao em andamento, tao logo se observe 0 decurso do prazo inscrito no
artigo anterior, ressalvada tao somente a avalia9ao da viabilidade tecnica, conforme 0 caso, de

utilizac;ao da plataforma e-Sanc;oes para os processos em curso.

Artigo 3° - Inicialmente, apenas os procedimentos sancionat6rios que previrem a rescisao unilateral do

contrato ou a aplicac;ao de sanc;oes restritivas do direito de licitar e contratar com a administrac;ao,

previstas nos incisos III a V do artigo 1° desta Resoluc;ao, tramitarao pelo Sistema Eletronico de

Aplicac;ao e Registro de Sanc;oes Administrativas - e-Sanc;6es.

Paragrafo unico - A aplicac;ao de advertencias e multas, previstas nos incisos I e II do artigo 1° desta

Resoluc;ao, observara 0 procedimento previsto nesta Resoluc;ao, com tramitac;ao em meio fisico,

registrada nos autos do processo de contratac;ao.

Artigo 4° - As penalidades previstas nesta Resoluc;ao nao se aplicam aos contratos celebrados antes

do inicio da vigencia desta Resoluc;:ao, aos quais continuam aplicaveis as sanc;oes previstas no edital

da licitac;ao, no instrumento contratual e na Portaria GR n° 3161/1999.

Artigo 5° - Com 0 inicio da vigen cia da presente Resoluc;ao, os procedimentos licitatorios em que

ainda nao ocorreu a sessao publica e as contratac;:oes diretas ainda nao formalizadas deverao ter seus

instrumentos e atos adequados de modo a consignarem expressamente a aplicac;ao da disciplina de

penalizac;ao ora estabelecida.
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§ 1° - Nas licita90es em curso (ainda nao homologadas) em que ja tenha havido a sessao

publica de abertura de envelopes ou propostas, a autoridade competente devera decidir
motivadamente entre:

a) revogar a licita9ao em curso, com 0 intuito de revisar 0 edital e ajusta-Io a disciplina fixada

nesta Resolu9ao; ou

b) justificar 0 prejuizo resultante da revoga9ao e manter a licita9ao em curso, hip6tese em que

serao aplicaveis as penalidades previstas no edital, na minuta de contrato e na Porta ria GR

n°wvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA3161/1999, observada a regra do artigo 2° das Disposi90es finais e transit6rias da presente

Resolu(fao.

§ 2° - Quando a licita9ao ja se encontrar homologada antes do inicio da vigen cia desta

Resolu9ao, mas 0 contrato ainda nao tiver sido formalizado, a contrata9ao podera ter

prosseguimento, de modo a evitar os prejuizos advindos do refazimento do certame, hip6tese

em que serao aplicaveis as penalidades previstas no edital, na minuta de contrato e na Porta ria

GR nO3161/1999, observada a regra do artigo 2° das Disposi90es finais e transit6rias da

presente Resolu9ao.

Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 21 de dezembro de 2018.

VAHAN AGOPYAN

Reitor
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ANEXO - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAo

(Instru<fao Normativa TCE-SP nOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA01/2020)

CARTA-CONVITE N° 01/2022 - FEA-RP

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua

execu(fao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tnlmite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das

manifesta(foes de interesse, Despachos e Decisoes, mediante regular

cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com 0

estabelecido na Resolu(fao n° 01/2011 do TCESP;

c) alem de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisoes que

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no

Dickio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com 0 artigo 90 da Lei

Complementar nO709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a

contagem dos prazos processuais, conforme regras do C6digo de Processo Civil;

d) as informa(foes pessoais dos responsaveis pela contratante estao cadastradas no

modulo eletronico do "Cadastr~ Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos

previstos no Artigo 2° das Instru(foes n001/2020, conforme "Declara(fao(oes) de

Atualiza(fao Cadastral" anexa (s);

e) e de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) 0 acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente

publica(fao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer 0 direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e OAT A:

~
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AUTORIDADE MAxIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

ResponS3veis pela HOMOLOGACAO DO CERTAME

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:vtsronligedbaSRPOMECBA
---------------------------------------------------

Respons3veis que assinaram 0 ajuste

Pelo CONTRATANTE:

Nome

Cargo:

CPF:

Assinatura:
---------------------------------------------------

Pela CONTRATADA

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
---------------------------------------------------

Ordenador da Despesa

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
---------------------------------------------------

_____ 4cA
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ANEXO II - MATERIAL TECNICO

Memorial Descritivo

Planilha de Servi~os, Quantidades e Pre~os Estimados

Cronograma Fisico

ProjetoswspomligfebaYTPONLIGDCA
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ANEXO III

MODELOS DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA LlCITACAo

A - Declara9ao de Pleno Atendimento aos Requisitos de

Habilita9ao

8 - Carta Credencial

C - Declara9ao de enquadramento como Microempresa, Empresa

de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou

Cooperativa que preencha as condi90es estabelecidas no art.
34, da Lei Federal n° 11.488/2007

o - Comprovante de Realiza9ao de Vistoria

E - Folha Proposta

F - Planilha de Servi90s, Quantidades e Pre90s

G - Declara9ao de situa9ao regular perante 0 Ministerio do
Trabalho

H - Declara9ao de Atendimento as Normas Relativas a Saude e

Seguran9a no Trabalho

_____ ri
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MODELO A - DECLARACAo DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITACAowvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

(documento a ser apresentado no inicio da sessao publica, fora dos envelopes)

A empresa , por seu(s) representante(s)

legal(is), interessada em participar do Convite nO 01/2022, da Faculdade de

Economia, Administra~ao e Contabilidade de Ribeirao Preto da Universidade de

Sao Paulo - FEA-RP, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os

requisitos de habilitaC;80 exigidos no instrumento convocat6rio.

Em de de .

Assinatura do Responsavel pela Empresa e cargo exercido na empresa
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MODELO B - CARTA CREDENCIAL

(documento a ser apresentado no inicio da sessao publica,rofaPIfora dos envelopes)

A UNIVERSIDADE DE sAo PAULO

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRA<;AO E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo

PRETO

Referencia: Licitac;ao:

Convite nO01/2022 - FEA-RP

Prezados Senhores

Pelo presente, designo 0 Sr , portador do R.G. nO para

representar esta empresa, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em

tudo 0 que se fizer necessario durante os trabalhos de abertura, exame, habilitac;ao,
classificac;ao e interposic;ao e renuncia de recursos, relativamente a documentac;ao de

habilitac;ao e a proposta de prec;os por nos apresentadas para fins de participac;ao na
licitac;ao em referencia.

Em de de .

Assinatura do Responsavel pela Empresa e cargo exercido na empresa
(com firma reconhecida)
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MODELO C - DECLARACAo DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU

COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO ART.
34, DA LEI FEDERAL NO 11.488/2007

(documento a ser apresentado no infcio da sessao publica, fora dos envelopes)

DECLARACAo OBRIGATORIA PARA FRUICAo DOS BENEFiclOS DA LEI

COMPLEMENTAR N° 123/2006

(nome da licitante),

com sede (enderego completo),

inscrita no CNPJ sob 0 nO , DECLARA, para os fins do

disposto na Lei Complementar nO123/2006, sob as sangoes administrativas cabiveis

e sob as penas da lei, que esta pessoa juridica, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar nO123, de

14.12.2006.

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso " do artigo 3° da Lei

Complementar nO123, de 14.12.2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl), conforme §1°, do artigo 18-A, da

Lei Complementar nO123, de 14.12.2006.

( ) COOPERATIVA que preenche as condigoes estabelecidas no art. 34, da Lei

Federal nO11.488/2007.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedagoes constantes do paragrafo

4° do artigo 3° da Lei Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

Assinatura do responsavelvtsronligedbaSRPOMECBA
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MODELO D - COMPROVANTE DE REALIZACAo DE VISTORIAwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

(documento a ser apresentado no envelope n° 2 - Documentos de Habilitar;ao)

A UNIVERSIDADE DE sAo PAULO FACULDADE DE ECONOMIA,

ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo PRETO atesta que a empresa

representada por

_______________ , _(qualificagao: cargo/fungao, doc. de

identificagao) _________ , procedeu a vistoria para participagao na

licitagao Convite nO01/2021 - FEA-RP, em __ 1 1 _

Em de de-- ---- ----

(assinatura do responsavel pela Administracao)
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MODELO E - FOLHA PROPOSTAwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

(documentowspomligfebaYTPONLIGDCAa ser apresentado no envelope n° 1- Proposta de Preqos)

CONVITE N°rofaPI01/2022 -FEA-RP

PROCESSO N° 2022.1.463.81.0

OBJETO:

Razao Social do Proponente:

CNPJ:

Endere~o Completo:

CEP: Fone: I Fone 2:

EMAIL: EMAIL2:

Nome completo do representante legal: Cargo ou Fun~ao:

CPF nO RG nO

DATA: I ASSINATURA:

Cronograma Fisico Financeiro: caso vengamos a licitagc3o, para assinatura do

contrato, apresentaremos 0 Cronograma Fisico-Financeiro composto pelo mesmo
Cronograma Fisico descrito acima, ao qual se aplicarao os Pregos Unitarios propostos

nesta licita<;c3o,nos termos do item 13.4. desta Carta-Convite.

PRECO: Propomos executar 0 objeto da licitagao em refen§ncia, pelo prego global

de: R$ ( .

........................................................................................................................................ ).

Prazo de execu~ao: 0 objeto sera executado em (. ) dias

corridos, conforme cronograma fisico, contados a partir da ordem de inicio dos
servigos.

Cronograma Fisico de Execu~ao do Objeto: 0 objeto sera executado conforme

Cronograma Fisico elaborado pela Administragao, que integra 0 instrumento

convocat6rio.vtsronligedbaSRPOMECBA
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MODELO F - PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES

A SER PREENCHIDA PELA LlCITANTEwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

(documento a ser apresentado no envelope n° 1- Proposta de Pregos)

A planilha abaixo deve ser preenchida conforme 0 estabelecido pela

Administra~ao apenas nas quatro primeiras colunas (item/subitem,
denomina~ao, unidade e quantidade).

Especialmente a coluna de Qtde deve ser verificada pela licitante por meio de

detalhado exame da documenta~ao oferecida pela Administra~ao, mais vistorias
e dilig{mcias que livremente devera realizar.

Divergencias sobre as quantidades devem ser informadas a Administra~ao.

As duas colunas restantes (pre~o unitario e valor total) deverao ser calculadas e
preenchidas pela licitante.

CONVITE N° 01/2022 - FEA-RP

PROCESSO N° 2022.1.463.81.0.

ITEMI DENOMINACAO UNIDADE QTDE. PRECO VALOR
SUBITEM UNITARIO TOTAL

(1) (1) (1) (1)vtsronligedbaSRPOMECBA(2) (2)
(1) (1) (1) (1) (2) (2)
(1) (1) (1) (1) (2) (2)
(1) (1) (1) (1) (2) (2)

1 Valor Global Proposto 1(2) 1

(1) Valores indicados pela Administrayao e verificados pela licitante. Divergencias
devem ser informadas a Administrayao.
(2) Valores ofertados pela licitante

Razao Social do Proponente:

CNPJ:

Endere~o Completo:

CEP: Fone: IFone2:

EMAIL: EMAIL2:

Nome completo do representante legal: Cargo ou Fun~ao:

CPF nO RG nO

DATA: IASSINATURA:
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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

MODELO G - DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE 0 MINISTERIO

DOTRABALHOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

(documentowspomligfebaYTPONLIGDCAa ser apresentado no envelope n° 2 - Documentos de Habilita98o)

A UNIVERSIDADE DE sAo PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAC;AO E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo

PRETO

Referencia: Licitac;ao:
Convite nO01/2022-FEA-RP

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razao social),

interessada em participar do - Convite nO01/2022, da FACULDADE DE ECONOMIA,

ADMINISTRAC;AO E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo PRETO da Universidade de

Sao Paulo - FEA-RP, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27,

inciso V da Lei nO8.666/93, a (razao social) encontra-se em situac;ao regular perante 0

Ministerio do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do

artigo 7° da Constituic;ao Federal.

Em de de .

Assinatura do Responsavel pela Empresa e cargo exercido na empresavtsronligedbaSRPOMECBA
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MODELO H - DECLARACAO DE ATENDIMENTO As NORMAS RELATIVAS A SAUDE E

SEGURANCA NO TRABALHOwvutsrqponmligfedcbaUTSRPONMLIHGFEDCBA

(documento a ser apresentado no envelope n° 2 - Oocumentos de Habilitac;ao)

A empresa , por seu(s) representante(s)

legal(is), interessada em participar do Convite nO 01/2022, da FACULDADE DE

ECONOMIA, ADMINISTRA<;Ao E CONTABILIDADE DE RIBEIRAo PRETO da

Universidade de Sao Paulo - FEA-RP, deciara, sob as penas da lei, que observa as

normas relativas a sa(lde e seguranga no trabalho, para os fins estabelecidos pelo

paragrafo (lnico do artigo 117 da Constituigao do Estado de Sao Paulo.

Em de de .

Assinatura do Responsavel pela Empresa e cargo exercido na empresa

--...
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