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                             N° 14/2020 

 

SÃO PAULO 

 

Diário Oficial Cidade de São Paulo - 29/05/2020 – Pág.41 

CO Nº 003/2020  
Prefeitura Regional M'Boi Mirim 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 02/SUB-MB/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2020/0000836-3 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, NA RUA AMILTON - CEP 04912-110 - PARQUE EUROPA - 
DISTRITO JARDIM SÃO LUIS - SÃO PAULO - SP. A entrega dos envelopes deverá ser realizada IMPRETERIVELMENTE até as 13h00 
do dia 07/07/2020, na Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura M’ Boi Mirim, situada na Avenida 
Guarapiranga, 1.695 (antigo 1.265) - 2° andar - Parque Alves de Lima - CEP 04902-903 - São Paulo/SP. A abertura dos envelopes 
será efetuada em SESSÃO PÚBLICA no dia 07/07/2020 às 14h30 na sala de licitações localizada na sede desta Subprefeitura, 
situada na Avenida Guarapiranga, 1.695 (antigo 1.265) - 1° andar - Parque Alves de Lima - CEP 04902-903 - São Paulo/SP. O edital 
e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente por “download” na página http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou 
na Sede desta Subprefeitura, mediante o recolhimento através da DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São 
Paulo aos cofres públicos na importância de R$ 0,23 (vinte e três) por folhas em conformidade com o Decreto Municipal n° 
59.160/2019, ou ainda mediante a entrega de CD-ROM/PEN DRIVE, no horário das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.  

INFORMAÇÕES DO EDITAL 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

180 dias. 

 

VALOR ESTIMADO DA OBRA CAPITAL SOCIAL  GARANTIA DE PROPOSTA INDICE FINANCEIRO  

R$ 3.210.764,61 R$ 321.076,46 R$ 160.538,23  LC >= 1,00 
LG>= 1,00 
SG>= 1,00 

 

CAPACIDADE TÉCNICA 

Serão consideradas as parcelas de maior relevância: 

Engenheiro Civil   

• Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâmetro de 80 cm, tipo PA-2: 

• Fornecimento e Aplicação de Aço CA-50; 

• Muro de arrimo com drenagem – H=3,5m ; 

• Estaca Raiz Diâmetro de 100mm para até 35 TF. 

• Imprimação betuminosa ligante; 

• Imprimação betuminosa impermeabilizante; 

• Revestimento de concreto asfáltico; 

• Fornecimento e aplicação de concreto usinado FCK =30 MPA, bombeado; 

• Levantamento planialtimétrico; 

• Sondagem; 

• Desenvolvimento de projeto executivo de galeria pluvial 
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• Desenvolvimento de projeto executivo de estrutura de concreto 

 

. 

OBSERVAÇÕES 

c) A visita técnica ao local das obras será realizada diretamente pelos licitantes, de forma que sejam identificadas, observadas, 
analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante à execução do projeto. 

d) O responsável técnico da empresa (ENGENHEIRO CIVIL), a partir da vistoria do local onde os serviços serão prestados, deverá 
declarar que visitou e vistoriou o local, anexando à declaração nos moldes do ANEXO XI do Edital, cópia autenticada da Certidão 
de Registro de Pessoa Jurídica no CREA comprovando sua condição técnica  e,  a comprovação do vinculo com a empresa licitante. 

d.1) A Declaração deverá ser apresentada, acompanhada de fotos recentes do local vistoriado, não sendo aceito imagens de 
banco de dados como Street View e similares e deverão ser previamente rubricadas por um técnico da Supervisão de Projetos e 
Obras da Subprefeitura M’ Boi Mirim. 

e) Não será permitido que um mesmo responsável técnico realize a vistoria para mais de uma empresa. 

f)  Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados na Supervisão de Projetos e Obras da Subprefeitura M’ Boi 
Mirim, situada à Avenida Guarapiranga, 1.695 - Parque Alves de Lima - São Paulo - SP - Fone (11) 3396-84 71/8465 e/ou (11) 
3396-8471, até as 16h30 do dia 02/07/2020, para que nesta oportunidade, seja verificada a aptidão técnica do vistoriante. 

g) Em atendimento ao determinado no art. 38 da Lei Municipal n° 17.273/20, as empresas que decidirem por NÃO REALIZAR 
VISITORIA TÉCNICA deverão apresentar juntamente com os documentos para habilitação declaração nos moldes do ANEXO XI-A 
do Edital,   assinada pelo responsável técnico,  de que está ciente de que não serão atendidas solicitações durante a execução da 
obra  sob o argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados deste projeto. 

 


