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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018-0.045.917-0 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 

COMPLETO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 1ª 

ETAPA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 

UNIDADES HABITACIONAIS, NAS QUADRAS “A” e “B”, INFRAESTRUTURA 

PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA ÁREA DENOMINADA SUBSETOR A1, 

INSERIDA NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 

ÁGUA BRANCA - Lei 15.893/13, nos termos das especificações deste Edital e seus 

anexos. 

 

 

 

DATA E HORÁRIO PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

___ DE ____________ DE 2.018 – ___ h ___ 

 

 

 

 

 

SESSÃO DE ABERTURA: 

 

_____ DE ___________ DE 2.018 – __ HORAS 

 
 

 

 

LOCAL: Rua Líbero Badaró, 504 – 12º andar – sala 122 - São Paulo - Capital, perante a 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
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QUADRO RESUMO 

LICITAÇÃO Nº ____/2018 

PA Nº 2018-0.045.917-0 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1ª ETAPA, PARA REALIZAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 UNIDADES HABITACIONAIS NAS QUADRAS “A” 

e “B”, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS, NA ÁREA DENOMINADA 

SUBSETOR A1, INSERIDA NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 

ÁGUA BRANCA - Lei 15.893/13, nos termos das especificações deste Edital e seus anexos. 

2. SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: ____ de _________ de 20__ – às ____h  

3. ENTREGA DOS ENVELOPES: Na data e horário previsto para a sessão de abertura 

4. LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DA SESSÃO: COPEL – Rua 

Líbero Badaró, 504, 12º andar, sala 122, São Paulo, SP. 

5. TIPO: Menor Preço Global 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Para fins de classificação da proposta, será considerada aquela 

que apresentar o menor preço global. 

7. REGIME DE EXECUÇÃO: Contratação semi-integrada  

8. MODO DE DISPUTA: Fechado 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos disponíveis constantes na 

DOTAÇÃO 37.20.16.451.3002.3.354.44905100.08, cuja rubrica orçamentária está vinculada ao 

atendimento de despesas com a construção de unidades habitacionais (HIS) e Infraestrutura pública 

referente à 1ª Etapa de Intervenções do Subsetor A1, no perímetro da OUC Água Branca – Lei nº 

15.893, de 2013 – Conta 8543-X (Agência 1897-X do Banco do Brasil), oriundos de outorga onerosa 

descrita como:  

PMSP-SEHAB-OUC ÁGUA BRANCA 

Código de recurso 699 

Código reduzido 100.010 

10. DATA BASE DO ORÇAMENTO: 

11. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA: Subsetor A1, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 

Branca 

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (trinta) meses 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: 24 (vinte e quatro) meses. 

14. Local para retirada do Edital: O CD-R contendo o Edital e seus Anexos poderão ser retirados na 

COPEL - Rua Líbero Badaró nº 504, 12º andar – sala 122, São Paulo, Centro - Capital, no horário 

das 9h às 16h30, mediante a entrega de 01 (um) CD-R sem uso.  

 

O Edital poderá ser consultado a partir do dia __ de ____ de 2018, por meio dos sites http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br  e http://www.cohab.sp.gov.br/.  

15. Das Informações/ Esclarecimentos: das 10h às 16h30 até 10 (dez) dias úteis anteriores à abertura: 

protocolados na COPEL – Rua Líbero Badaró, 504 - 12º andar – sala 122 – São Paulo – SP ou por 

meio eletrônico através do e-mail: 

16. Observação: As informações deste Quadro Resumo não afastam a necessidade de conhecimento 

do inteiro teor deste Edital para formulação da proposta e documentos. 

 
 

 

 

 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.cohab.sp.gov.br/
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1. PREÂMBULO 

 

1.1. A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – 

COHAB-SP, com sede na Rua São Bento nº 405 - 12º andar ao 14º andar – Centro – São 

Paulo – Capital, torna públicas as condições da licitação com a finalidade de selecionar a 

melhor proposta para a elaboração e desenvolvimento de projeto executivo completo e 

execução de obras e serviços de engenharia, para realização de empreendimento composto 

de 728 unidades habitacionais (HIS) nas Quadras “A” e “B”, infraestrutura pública e demais 

serviços, na área denominada Subsetor A1, inserida no perímetro da Operação Urbana 

Consorciada Água Branca – Lei nº 15.893 de 07 de novembro de 2013. 

 

1.2. A presente LICITAÇÃO será regida pelas regras previstas neste Edital e nos seus anexos, 

pela Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e, ainda, observará naquilo que couber, a Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

Lei Federal nº 9.605/1998; Lei Federal nº 12.846 de 01 de agosto de 2013; Lei Federal nº 

13.146 de 06 de julho de 2015; Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, Lei 

Municipal nº 14.094/2005; Lei Municipal nº 15.893 de 07 de novembro de 2013, Lei 

Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano Diretor Estratégico, Lei Municipal nº 

16.402 de 22 de março de 2016 - Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei Municipal nº 

16.642 de 09 de maio de 2017 - Código de Obras e Edificações, Decreto nº 44.279/2003, 

Decreto nº 48.184/2007, Decreto nº 50.977/2009; Decreto nº 55.107/2014; Decreto nº 

56.475/2015; Decreto nº 57.377 de 12 de outubro de 2016 - Disciplinas específicas para HIS, 

HMP, EHIS e EHMP, e EZEIS, Decreto nº 57.378 de 14 de outubro de 2016 - Regulamenta 

dispositivos da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, Decreto nº 57.414, de 27 de outubro 

de 2016 – Isenções para HIS, HMP, EHIS, EHMP, EZEIS e moradia econômica, Decreto nº 

57.776, de 07 de julho de 2017 - Regulamenta a Lei nº 16.642 de 09 de maio de 2017, 

Decreto nº 58.169, de 2018 tudo com respectivas alterações, e demais normas vigentes sobre 

a matéria. 

  

1.3. O CD-R contendo o Edital e seus anexos poderá ser retirado na COPEL, no endereço 

apresentado no item 14 do Quadro Resumo deste Edital, no horário das 9h às 16h30, 

mediante a entrega de 01 (um) CD-R sem uso.  

 

1.3.1. O Edital ainda poderá ser consultado por meio do site http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e http://www.cohab.sp.gov.br/.  sem prejuízo da 

retirada do material completo em CD-R no endereço acima. 

 

1.3.2.  A COHAB-SP não se responsabiliza pelo texto e conteúdo de editais, anexos ou 

documentos obtidos ou conhecidos de forma e local diversos do disposto acima. 

 

1.2. Os atos e procedimentos administrativos decorrentes desta licitação serão efetivados, 

preferencialmente, por meio eletrônico, devendo os avisos contendo o resumo do edital e 

contrato ser previamente publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC e 

divulgados na página da internet da Prefeitura do Município de São Paulo, http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e no sítio eletrônico da COHAB-SP, 

http://www.cohab.sp.gov.br, nos termos do §2º do artigo 51 da Lei nº 13.303/2016. 

 

1.4. Encontram-se acostados ao Processo Administrativo nº 2018-0.045.917-0 os documentos 

que comprovam o cumprimento dos requisitos prévios à instrução do presente procedimento 

licitatório, previstos no artigo 2º do Decreto Municipal nº 44.279/ 2003. 

 

 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.cohab.sp.gov.br/
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.cohab.sp.gov.br/
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1.5. O critério de julgamento será o menor preço a ser pago pela COHAB-SP, nos termos do 

inciso I do artigo 54 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 

2. DA ENTREGA DO ENVELOPE/DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS 

 

2.1. O Envelope PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue atendendo ao disposto nos 

itens 3 e 4 do Quadro Resumo deste Edital.  

 

2.2. A SESSÃO DE ABERTURA será realizada na sala da COPEL, na data, horário e local 

estabelecidos nos itens 2 e 4 do Quadro resumo.   

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto desta LICITAÇÃO a seleção de empresas ou consórcio de empresas do 

segmento da construção civil, para a elaboração e desenvolvimento de projeto executivo 

completo e execução de obras e serviços de engenharia, para realização de empreendimento 

composto de 728 unidades habitacionais (HIS), nas Quadras “A” e “B”, infraestrutura 

pública e demais serviços, na área denominada Subsetor A1, inserida no perímetro da 

Operação Urbana Consorciada Água Branca - Lei 15.893/13, compreendendo os itens 

abaixo, detalhados no Anexo XIX e demais documentos que integram este Edital: 

 

3.1.1. Elaboração e desenvolvimento do Projeto Executivo Completo com base no Projeto Básico 

constante no Anexo XX e em conformidade com o TR constante no Anexo XIX do Edital e 

respectivas aprovações e licenciamentos nos órgãos públicos; 

 

3.1.2. Execução das obras de edificação de 728 unidades de Habitação de Interesse Social – HIS, nas 

Quadras “A” e “B”, distribuídos em 12 edifícios, cada um em um lote independente, sendo que 

6 das edificações deverão ser compostas por uso não residencial no pavimento térreo; 

 

3.1.3. Execução das obras e serviços relacionados às unidades habitacionais relativas a: 
3.1.3.1. arquitetura; 
3.1.3.2. estrutura e fundações; 
3.1.3.3. instalações elétricas; 
3.1.3.4. luminotécnia; 
3.1.3.5. sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA); 
3.1.3.6. rede de lógica – comunicação de dados, telefonia e CFTV (rede interna estruturada); 
3.1.3.7. instalações hidrosanitárias; 
3.1.3.8. instalação de combate à incêndio e pânico; 
3.1.3.9. redes de gás; 
3.1.3.10. sinalização; 
3.1.3.11. paisagismo; 
3.1.3.12. registro de matrículas dos lotes.  

 

3.1.4. Execução das obras e serviços relacionados à infraestrutura relativas a: 
3.1.4.1. levantamentos planialtimétricos complementares; 
3.1.4.2. terraplanagem; 
3.1.4.3. sistema viário; 
3.1.4.4. drenagem e microdrenagem; 
3.1.4.5. gás; 
3.1.4.6. rede de água potável; 
3.1.4.7. rede de esgoto; 
3.1.4.8. iluminação pública (vias, calçadas e praças); 
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3.1.4.9. energia e telecomunicações; 
3.1.4.10. paisagismo; 

 

3.1.5. Compensação ambiental com a implantação de parque (área verde) com 11.000 m2. 

 

3.1.6. Legalização dos Imóveis, compreendendo: 

 
3.1.6.1. Averbação das obras no competente Serviço de Registro de Imóveis; 
3.1.6.2. Individualização das respectivas matrículas; 
3.1.6.3. Elaboração de memorial de especificação, convenção condominial e respectivo 

registro; 
 

3.2. O objeto contratado na presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos 

ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o limite fixado no §1º do art. 

81 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

4. DA IMPLANTAÇÃO 

 

4.1. A 1ª ETAPA, que se refere à implantação das unidades habitacionais acompanhada de 

infraestrutura pública será feita nas Quadras “A” e “B” na área denominada Subsetor A1, 

inserida no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, instituída pela Lei 

15.893 de 07 de novembro de 2013, conforme indicado no mapa II da Lei, nas quantidades 

indicadas no subitem 3.1 supra. 

 

4.2. O Projeto Executivo deverá ser elaborado e desenvolvido observando o Termo de Referência 

para elaboração e desenvolvimento de projeto executivo completo da 1ª etapa de 

implantação do Plano de Urbanização do Subsetor A1 da OUCAB e do Projeto Básico 

Completo que integram este EDITAL de LICITAÇÃO, respeitar as metodologias 

construtivas, as diretrizes e os requisitos ali adotados e definidos, sendo permitido 

adequações e melhorias para fins de atendimento às normas técnicas, à legislação urbanística 

vigente e a exequibilidade, desde que respeitados também o conceito e linguagem 

arquitetônica do projeto, da implantação, do parcelamento do solo licenciado e da demanda 

habitacional prevista no artigo 8º da Lei 15.893/2013 da OUCAB e validado pelo Grupo de 

Gestão da OUCAB. 

 

4.3. O Projeto Básico deverá ser observado pela Licitante vencedora deste certame no 

desenvolvimento do projeto executivo e execução das obras e serviços de engenharia das 

áreas edificadas e da infraestrutura necessária, devendo ser interpretadas de acordo com a 

legislação pertinente dos três entes da Federação. 

 

4.4. O Termo de Referência e o Projeto Básico fornecidos constituem-se em estudos preliminares 

que deverão ser adotados pelas empresas licitantes, quaisquer alterações dos mesmos, 

inclusive aquelas decorrentes do disposto no item 4.2, deverão ser submetidas à análise e 

aprovação da COHAB-SP e SP Urbanismo, acompanhadas de justificativa técnica 

pertinente, observado o disposto no inciso IV do §1º do artigo 42 da Lei nº 13.303/2016.  

 

4.5. O uso dos elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP não exime a empresa selecionada 

da realização de estudos, pesquisas, ensaios, laudos, projetos e demais requisitos 

considerados necessários à elaboração do Projeto Executivo e à implementação do 

empreendimento, incluindo a aprovação junto aos órgãos competentes. 

 

4.6. Serão considerados na análise do Projeto Executivo, os seguintes requisitos: 
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a) Segurança; 

 

b) funcionalidade e adequação ao interesse público; 

 

c) facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou do serviço; 

 

d) possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 

existentes no local para execução, conservação e operação; 

 

e) adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

 

f) impacto ambiental. 

 

g) Desempenho da edificação. 

 

4.7. Na implantação dos empreendimentos, a CONTRATADA deverá observar e respeitar os 

instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrimônio Arqueológico, 

principalmente: os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei nº 25/37, a Lei Federal 

nº 3.924/61, a Portaria SPHAN nº 07/88, a Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 

2015, dentre outros. 

 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1. As obras e serviços, objeto da presente licitação, serão executados pela vencedora sob o 

regime de CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, nos termos do §4º do artigo 42 da Lei 

Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

6.1. A COHAB-SP pagará os valores das faturas correspondentes as obras e serviços 

efetivamente prestados, com recursos provenientes da Dotação Orçamentária descrita no 

item 9 do Quadro Resumo deste Edital. 

 

7. DO VALOR TOTAL ORÇADO 

  

7.1. O valor de referência estimado para esta licitação será sigiloso até a data de abertura dos 

envelopes propostas. 

 

8. DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO 

 

8.1. O prazo de vigência da contratação será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da 

assinatura do instrumento contratual, prorrogável na forma da Lei, obedecidas as disposições 

do artigo 71 da Lei nº 13.303, de 2016, sendo que a sua prorrogação dar-se-á mediante a 

celebração do competente Termo Aditivo nos termos da Lei nº 13.303, de 2016 e do Decreto 

Municipal nº 44.279, de 2003. 

 

8.2. O objeto do contrato deverá ser executado e concluído em 24 (vinte e quatro) meses, contados 

a partir da data da emissão da Ordem de Início de Serviços - OIS, prorrogável na forma da 

Lei, conforme as condições estabelecidas na licitação indicada no preâmbulo deste 

instrumento e seus anexos. 
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8.3. O início da contagem do prazo da execução será formalizado por documento denominado 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS - OIS, que passará a integrar o contrato e na qual 

será definida a data de início da execução do objeto deste certame. 

 

8.4. As etapas poderão se sobrepor, de modo a antecipar a entrega do objeto contratado, desde 

que submetida à análise dos impactos orçamentários e financeiros que a antecipação da 

entrega do empreendimento ocasionará para a COHAB-SP, no que se refere ao valor total 

contratado. 

 

8.5. O cronograma de entrega dos Projetos Executivos deverá estar compatibilizado com a 

obtenção das Licenças e também com o cronograma da obra e demais serviços a fim de 

evitar-se descontinuidade ou interrupção do objeto deste certame. 

 

8.6. O prazo previsto no item 8.1 poderá sofrer alterações em decorrência de eventuais exigências 

técnicas dos órgãos públicos e concessionárias, decorrentes de licenciamentos. 

 

9. DA VISTORIA TÉCNICA 

 

9.1. Os interessados em participar do presente certame PODERÃO agendar a realização de 

vistoria técnica nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 

funcionário designado para esse fim, previamente agendada durante o horário de expediente 

administrativo local. 

 

9.2. A visita tem por finalidade a verificação de todos os aspectos técnicos que possam influir na 

elaboração da proposta, devendo ser realizada por representante designado com credencial 

assinada pelo responsável legal da empresa, conferindo-lhe poderes para vistoriar a 

localidade onde serão executadas as obras e serviços. 

 

9.3. A comprovação da vistoria prevista neste item se fará através de Declaração que deverá 

compor os documentos de Habilitação, nos termos da alínea “a” do subitem 16.1.4 deste 

Edital.  

 

9.4. O agendamento da Vistoria Técnica deverá ser feito através do telefone (011) XXXX-

XXXX, no horário das __h às__h e das ___ h às ___h, com antecedência mínima de 2 (dois) 

dias úteis. 

 

9.5. Os representantes credenciados das licitantes deverão se apresentar no seguinte endereço: 

___________/SP, onde após o encerramento da vistoria assinarão a lista de presença. 

 

9.6. O representante da COHAB-SP emitirá relatório atestando quais empresas realizaram 

Vistoria Técnica. 

 

9.7. A presença na vistoria técnica será limitada a, no máximo, 3 (três) representantes por 

empresa que não poderão representar mais de uma licitante interessada. Todos os ônus e 

custos incorridos pelos mesmos, para efetuarem a visita, são de responsabilidade das 

licitantes. 

 

9.8. Caso a licitante opte pela não realização da vistoria técnica prevista neste item deverá firmar 

Declaração neste sentido, conforme Modelo constante do Anexo IX deste Edital, assumindo 

inteiramente a RESPONSABILIDADE de realizar as obras e serviços em conformidade com 

todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, 
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durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, sendo que não caberá, a 

posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado.  

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

10.1. Poderão participar deste Certame, na qualidade de licitantes, pessoas jurídicas, isoladamente 

ou reunidas em Consórcio, desde que satisfaçam as condições estabelecidas na legislação 

pertinente ou neste Edital. 

 

10.2. Será vedada a participação de pessoas jurídicas: 

 

10.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

 

10.2.2. Sob processo de falência e/ou recuperação judicial ou extrajudicial; 

 

10.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública, Direta 

ou Indireta. 

  

10.2.4. Que incorram em uma das hipóteses previstas nos artigos 38 e 44 ambos da Lei 

13.303/2016 e ainda que; 

 

a) Não estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social atividade 

compatível com o objeto da presente licitação, bem como satisfaçam as 

exigências deste edital; 

 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da COHAB-SP, 

ou ainda seus cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º grau; 

 

c) Não possuam em seu quadro diretivo ou societário, membro que integre esses 

quadros em outras sociedades contratadas pela COHAB-SP, para prestação de 

serviços de gerenciamento e fiscalização de obras, ou outros cuja execução, 

concomitantemente com a do objeto deste Edital, possa acarretar ofensa aos 

princípios que regem os atos administrativos; 

 

d) Não cumpram as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos 

do art. 126, §1º da Lei Orgânica do Município de São Paulo; 

 

10.3. Em se tratando de consórcio, a participação ficará condicionada, além das exigências 

contidas neste Edital, ao atendimento dos requisitos a seguir: 

 

10.3.1. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências relativas à 

habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista contidas no Edital; 

 

10.3.2. Cada consorciada deverá entregar as declarações referidas no item 16 deste Edital; 

 

10.3.3. A desclassificação de qualquer consorciada acarretará a automática 

desclassificação do consórcio; 

 

10.3.4. As consorciadas são responsáveis solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio em virtude da Licitação até a assinatura do contrato; e 
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10.3.5. O consórcio deverá apresentar no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

o compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito por 

todas as consorciadas, contendo, no mínimo: 

 

a) Denominação, organização e objetivos do Consórcio; 

 

b) Qualificação das empresas consorciadas; 

 

c) Composição do consórcio com as respectivas participações das suas integrantes; 

 

d) Indicação da empresa líder, responsável pela realização dos atos que cumpram ao 

consórcio durante a Licitação até a assinatura do Contrato; 

 

e) Previsão de responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas por todas as 

exigências do instrumento convocatório e atos relacionados à Licitação, até a 

assinatura do contrato; 

 

f) procuração outorgando à empresa líder poderes expressos, irretratáveis e 

irrevogáveis para concordar com condições, transigir, recorrer e desistir de recurso, 

comprometer-se a assinar, em nome do consórcio, quaisquer papéis e documentos 

relacionados com o objeto desta Licitação, na fase da licitação. 

 

10.4. O ato da entrega da proposta pela empresa licitante já caracteriza declaração desta, sob as 

penas da lei, de que conhece todos os termos do edital e com eles concorda, e não há fatos 

impeditivos à sua participação e atende plenamente os requisitos de habilitação. 

 

11. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO CERTAME 

 

11.1. Quaisquer esclarecimentos e/ou informações complementares sobre o presente Certame 

poderão ser obtidos mediante requerimento escrito, por quem detenha legitimidade ou 

poderes para representá-la, em conformidade com o item 14 do Quadro Resumo. 

 

11.2. Não serão atendidos pedidos de informações e/ou esclarecimentos formulados por telefone. 

 

11.3. Os esclarecimentos serão publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC. 

 

11.4. Os interessados poderão acessar o DOC por meio dos endereços eletrônicos 

http://docidadesp.imprensaoficial.com.br ou http://www.capital.sp.gov.br  

 

11.5. Os participantes devem ter pleno conhecimento das regras constantes deste Edital, das 

condições gerais e específicas do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo para a correta formulação de sua 

documentação/proposta e integral cumprimento das obrigações decorrentes da futura 

contratação. 

 

11.6. Todas as referências de horários constantes deste Edital observarão o horário de Brasília/DF. 

 

 

 

 

 

 

 

http://docidadesp.imprensaoficial.com.br/
http://www.capital.sp.gov.br/
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12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

12.1. A impugnação dos termos do presente Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades 

que o viciarem, deverá se efetivar conforme previsto no art. 87, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, 

em até 5 dias úteis antes da abertura do presente certame. 

 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a COHAB-SP, o 

licitante que não o fizer no prazo estabelecido no item anterior.  

 

12.3. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao presidente da COPEL e entregues na sede 

da COHAB-SP, situada na Rua São Bento, 405, 12º andar, Centro, no prazo mencionado no 

item 12.1., observadas as condições legais.  

 

12.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a participação do interessado no certame. 

 

13. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL/ CREDENCIAMENTO 

 

13.1. Para a prática de todo e qualquer ato relativo a este procedimento, na sessão de abertura, 

prevista no subitem 2 deste Edital, serão apresentados à Comissão Permanente de Licitação 

os documentos destinados a identificar e qualificar os proponentes e/ou seus procuradores. 

 

13.2. A comprovação dos poderes de representação dos Representantes Credenciados será feita no 

dia ___ de ________ de 2.018, na Sessão Pública designada para recebimento e abertura dos 

envelopes, nos termos do subitem 2.1 deste edital. 

 

13.3. Deverá ser apresentada a comprovação do representante legal por meio do Estatuto Social e 

da última ata que elegeu a Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão 

competente, se for o caso, acompanhados da Cédula de Identidade (RG) do representante. 

 

13.4. No caso de procurador: 

 

13.4.1. Deverá ser apresentado instrumento de procuração que comprove poderes para 

praticar, em nome da LICITANTE, todos os atos referentes ao certame, nos moldes 

do modelo constante do Anexo I deste Edital, com firma reconhecida e acom-

panhado dos documentos que comprovem os poderes do(s) outorgante(s) (conforme 

última alteração arquivada no registro empresarial ou cartório competente.  

 

13.5. No caso de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedades 

Cooperativas: 

 

13.5.1. Apresentar no momento de abertura da sessão pública, por intermédio do seu 

representante devidamente credenciado, em separado de qualquer dos envelopes, a 

seguinte documentação: 

 

a) Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 se for o caso, sendo considerada microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas e recebendo, portanto, 

tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação 

vigente. Tal comprovação deverá ser feita através da apresentação dos seguintes 

documentos: 
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a.1) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, 

comprovando a categoria registrada, ou;  

 

b.1) Documento de pesquisa de que é optante pelo Simples Nacional, obtido no 

portal da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br, ou; 

 

13.6. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a 

inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento 

diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei Complementar 

123/06 com alterações pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

14. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 

14.1. A documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas em 2 (dois) 

envelopes distintos, lacrados, opacos e indevassáveis, identificados da seguinte forma: 

 

14.1.1. Endereçamento: 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP – Comissão 

Permanente de Licitação – LICITAÇÃO Nº ____/2018 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº ____________________. 

 

- ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

- ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

 

14.2. Todos os DOCUMENTOS ENTREGUES no presente certame DEVERÃO: 

 

14.2.1. Estar com o PRAZO DE VALIDADE em vigor. 

 

14.2.2. Será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

expedição, se outro não constar de lei específica ou do próprio documento. 

 

14.2.2.1. A Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais e 

Extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de 

execução patrimonial expedida pelo domicílio da pessoa física (em São 

Paulo denominada certidão de distribuição cível), com data de, no máximo, 

60 (sessenta) dias anteriores à data de sua entrega à COHAB-SP. 

 

14.2.3. Ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, não sendo aceitos documentos na forma de fac-símile, nem tampouco por 

meio de protocolo. 

 

14.2.4. Ser subscritos pelo proponente - representante legal – pessoa jurídica, ou ainda pelo 

procurador, com identificação clara de seu subscritor. 

 

14.2.5. Ser compatíveis com as respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e 

municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos documentos de 

estabelecimentos diversos (números de inscrição no CNPJ, IE e CCM). 

 

14.2.6. Ser subscritos por todos os co-proponentes, em caso de participação de duas ou mais 

pessoas jurídicas reunidas em consórcio, com identificação clara dos subscritores.  
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14.2.6.1. Caso tenha sido constituído procurador, os documentos deverão estar 

subscritos por este representante devidamente qualificado. 

 

14.2.7. Todos os envelopes deverão ser, preferencialmente, entregues em pastas com dois 

furos, com todas as folhas rubricadas, carimbadas e numeradas em ordem seqüencial, 

apresentando ao final um Termo de Encerramento, declarando, obrigatoriamente, o 

nº de documentos que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, 

o nome do licitante, o número do Edital, o objeto em licitação. 

 

14.3. A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionada à confirmação de sua 

autenticidade e validade, também por esse meio eletrônico. 

 

14.4. Os proponentes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e a inclusão de outros, supérfluos ou dispensáveis. 

 

14.5. Não serão recebidos envelopes em desacordo com as instruções deste Edital, nem os que 

forem entregues fora do prazo estatuído no item 2 deste Edital. 

 

15. DO ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

15.1. No ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter, sob pena de não ser 

considerada, a Proposta Comercial elaborada em Língua Portuguesa, com linguagem clara, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa onde conste o nome, 

endereço e CNPJ da proponente, com todos os seus documentos datados, assinados na última 

folha e rubricados nas demais pela pessoa com competência para a sua assinatura, constituída 

dos seguintes elementos: 

 

a) Carta Proposta Comercial, preenchida conforme modelo integrante do Anexo X deste 

Edital, devidamente assinada por responsável legal da licitante, na qual o preço global 

proposto esteja expresso em algarismo e por extenso, bem como conste a data base do 

orçamento; 

 

b) Carta, na forma do modelo integrante do Anexo I deste Edital, com indicação de pessoa(s) 

credenciada(s) a representar(em) a empresa e praticar todo e qualquer ato previsto ou 

referente ao processo da licitação, inclusive e especialmente desistir do direito de 

interposição de recurso,bem como para encaminhamento da Documentação de Habilitação, 

assinada pelo seu representante legal com a posição do carimbo de identificação; 

 

c) Quando for o caso, para exercício do direito da preferência previsto na Lei Complementar 

nº 123/06 alterada pela LC 147/14, Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte ou Sociedades Cooperativas, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto Municipal nº 

56.475 de 05 de outubro de 2015, preenchida conforme modelo anexo a este edital - Anexo 

III. 

 

15.2. Para fins de elaboração de sua proposta, o proponente deverá atentar ao disposto no subitem 

15.1 supra. 

 

15.3. Para a elaboração do preço global da proposta deverá ser adotada a Planilha Orçamentária 

conforme constante do Anexo XI e o Cronograma físico-financeiro - Anexo XVII deste 

Edital. 
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15.3.1 A proposta deverá conter os custos relativos à vigilância até o “Recebimento 

Definitivo” do empreendimento e ou ocupação definitiva das unidades 

habitacionais pelos mutuários, o que ocorrer primeiro. 

 

15.4. Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar incluídas todas as despesas relativas a 

materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, transportes, alimentação, condução e 

estadia do pessoal envolvido na execução dos trabalhos, bem como quaisquer outros 

dispêndios decorrentes, direta ou indiretamente, da realização do objeto desta licitação. 

15.5. Todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, encargos previdenciários 

e trabalhistas e emolumentos devidos em decorrência da execução do objeto da presente 

licitação, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, que os recolherá sem direito a 

reembolso. 

 

15.6. É vedado às licitantes inserir quaisquer informações complementares na Proposta Comercial, 

além dos requisitos nela solicitados, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

15.7. Os valores indicados na Proposta Comercial deverão ser apresentados em moeda corrente 

nacional, expressos por algarismos e por extenso. 

 

15.8. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 

valor por extenso. 

 

 

15.9. Após a fase de habilitação, não poderá o licitante desistir da proposta, salvo por motivo 

justo, devidamente comprovado, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

15.10. A Proposta Comercial deverá conter prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data de sua apresentação. 

 

15.11. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentação da proposta, desde 

que não comprometa seu conteúdo e seja irrelevante face à isonomia do certame, serão 

relevados pela comissão julgadora, que procederá a correção de ofício. 

 

 

16. DO ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

 

16.1. O Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO - deverá conter os seguintes documentos: 

 

16.1.1. Documentos de caráter geral: 

 

16.1.1.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em 

papel timbrado, atestando: 

 

a) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e tampouco menor de dezesseis anos, salvo a 

partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em 

papel timbrado da empresa, firmada pelo representante legal, com 

indicação do nome, cargo, RG e CPF, nos termos do Anexo II deste 

Edital.  
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b) A observância das Normas de Segurança e Medicina do 

Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e de outras 

disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § 1º do 

Artigo 126 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, nos termos do 

Anexo II deste Edital. 

 

c) Que na qualidade de empregadoras, não tem como Sócio, 

Representante, Administrador, Diretor, Gerente ou Empregado, pessoa 

condenada por crime ou contravenção penal, em razão da prática de 

atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil, ou pela adoção 

de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do exercício do 

direito à maternidade ou de qualquer outro critério discriminatório 

para a admissão ou permanência da mulher ou homem no emprego, 

nos termos da Legislação vigente, conforme modelo Anexo II. 

 

d) Declaração subscrita por representante legal da licitante, 

elaborada em papel timbrado, preenchida conforme modelo específico 

Anexo VIII, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 

independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 

12.846/ 2013 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 55.107/2014. 

 

 

16.1.2. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresário; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) No caso de sociedade simples, prova de inscrição do Contrato Social no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede e da diretoria em exercício, se for o caso; 

 

d) No caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas: 

certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedades cooperativas, nos termos da Instrução Normativa DREI n° 

38/2017. 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira com atividade no País, 

bem como o registro e a autorização - quando a atividade assim o exigir – para o regular 

funcionamento, expedido pelo(s) Órgão(s) competente(s).  

 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do Ministério da 

Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

16.1.3. Documentos relativos à qualificação técnica: 
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a) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia – CREA/ CAU, em nome da empresa ou consórcio de empresas, no prazo de 

validade. 

 

b) Atestados e/ou certidões expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

registrados nas entidades profissionais competentes, em nome da empresa ou consórcio 

de empresas, que demonstrem a execução de trabalhos similares ao futuro 

empreendimento, quanto às suas características técnicas, prazos e quantidades, destinadas 

à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ao 

objeto deste certame. Entende-se por “trabalhos similares” a construção de unidades 

habitacionais de interesse social.  

 

c) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível 

para a realização do empreendimento, bem como a qualificação de cada um dos membros 

da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 

d) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, 

profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, com 

indicação de local, natureza, descrição dos serviços, quantitativos e outras características 

do projeto e da obra, semelhantes em características e quantidades à construção de 

habitações de interesse social. O(s) atestado(s) do(s) profissional (is) deverá (ão) estar 

acompanhado (s) da CAT – Certidão de Acervo Técnico expedida pela entidade 

profissional competente (Registro no sistema CREA/CONFEA). A CAT deverá referir-se 

às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional; somente 

serão aceitas as constantes do art. 1
º
 da Resolução nº 317 do CONFEA. 

 

e) A licitante deverá demonstrar que o profissional detentor do atestado supra referido faz 

parte do quadro permanente da empresa, com vínculo de natureza não eventual ou 

temporária, na qualidade de sócio, diretor ou empregado, mediante a apresentação de 

documento no qual o vínculo esteja caracterizado de forma inequívoca, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços. 

 

f) Quando o detentor do atestado for empregado da licitante deverá ser apresentada cópia 

autenticada da Carteira Profissional do Empregado, onde consta a qualificação e o 

registro do mesmo, e da Guia de Recolhimento GFIP acompanhada da respectiva Relação 

de Empregados (RE). 

 

g) Quando tratar-se de profissional autônomo deverá ser apresentada cópia autenticada do 

Contrato de Prestação de Serviços, com prazo não inferior ao previsto para execução do 

objeto do presente certame. 

 

16.1.4. Documentação, em nome da empresa, atestando o que segue: 

 

a) Declaração de que realizou vistoria técnica ao local do futuro empreendimento, tendo 

conhecimento de todas as informações e condições locais para a execução dos serviços e 

obras, em papel timbrado da empresa, firmada pelo representante legal, com indicação do 

nome, cargo, RG e CPF, ou que renuncia a visita técnica e assume os riscos em formar 

sua proposta sem conhecer o local onde será realizada as obras e demais  serviços, objeto 

desta licitação, nos termos do Anexo IX deste Edital. 

 

b) Declaração de compromisso de que serão utilizados, na execução dos serviços licitados, 

produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de produtos e subprodutos 
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listados no Decreto Municipal nº 50.977/2009, adquiridos de pessoa jurídica devidamente 

cadastrada no CADMADEIRA, conforme minuta anexa a este edital - Anexo IV. 

 

c) Declaração, em atendimento ao Decreto Municipal nº 48.184, de 13 de março de 2007, de 

compromisso de que serão fornecidos e/ou utilizados, para a execução do objeto da 

LICITAÇÃO, somente produtos de empreendimentos minerários devidamente 

licenciados, por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas aplicáveis, sem 

prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei, na forma do modelo do 

Anexo V deste Edital. 

 

16.1.5. A COHAB-SP se reserva o direito de efetuar as diligências que julgar necessárias 

para aferir se a qualificação técnica apresentada atende aos requisitos estabelecidos 

neste Edital e na Lei nº 13.303/2016. 

 

16.1.6. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 

16.1.6.1. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e 

demais demonstrativos contábeis do último exercício social, já 

exigíveis, observados o cumprimento das seguintes formalidades: 

 

16.1.6.2. Indicação do número das páginas e número do livro onde estão 

inscritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 

Exercício no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de 

Abertura e Termo de Encerramento do mesmo. 

  

16.1.6.3. Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal 

do Proponente no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 

do Exercício. 

 

16.1.6.4. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta 

ou chancela da Junta Comercial).  

 

16.1.6.5. As sociedades de capital aberto, em cumprimento às formalidades 

indicadas, poderão apresentar as demonstrações contábeis publicadas 

na imprensa oficial ou jornal de grande circulação.  

 

16.1.6.6. A data de encerramento do exercício social e os poderes dos 

administradores para a assinatura das demonstrações contábeis 

deverão ser comprovados por meio da apresentação do contrato 

social, do estatuto social ou outro documento legal.  

 

16.1.6.7. No caso de empresa constituída durante o ano corrente, deverá ser 

apresentado o balanço patrimonial de abertura da empresa ou o 

balancete de verificação, correspondente ao mês anterior à data de 

apresentação da proposta, acompanhado da demonstração do 

resultado do período de existência da sociedade, devidamente 
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assinado pelo contabilista e pelo administrador ou representante 

legal.  

 

16.1.6.8. Caso o Proponente seja filial/sucursal, deverá apresentar o balanço 

patrimonial consolidado da matriz.  

 

16.1.6.9. Serão consideradas validas as demonstrações contábeis até o dia 30 

de abril do exercício subsequente. 

 

16.1.6.10. Em substituição aos documentos exigidos no subitem 16.1.6.1., o 

Proponente poderá apresentar o balanço patrimonial e demais 

demonstrações contábeis, por meio de Escrituração Contábil Digital 

(ECD), na forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 

acompanhado do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, 

constando a Identificação da Escrituração (HASH) e as assinaturas 

digitais dos administradores e do contabilista legalmente habilitado.  

 

16.1.6.11. Para as empresas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), 

na forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), serão 

consideradas validas as demonstrações contábeis até o último dia útil 

do mês de maio do exercício subsequente. 

16.1.6.12. Comprovação da boa situação financeira do proponente, através do 

cálculo do Índice de Liquidez Corrente (LC) e/ou Índice de Liquidez 

Geral, de acordo com as fórmulas e critérios a seguir: 

 

                ATIVO CIRCULANTE 

LC = ---------------------------------------           >= 1,00 

               PASSIVO CIRCULANTE 

 

 

                 ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE  

LG = ------------------------------------------------------------------------------------ >= 1,00 

             PASSIVO CIRCULANTE+ PASSÍVEL NÃO CIRCULANTE 

 

16.1.6.12.1. O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro).  

 

16.1.6.12.2. O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em 

honrar seus compromissos de curto prazo com os seus direitos 

realizáveis, também de curto prazo. 

 

16.1.6.12.3. O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da empresa em 

honrar seus deveres e compromissos, se fosse encerrar os negócios 

naquele momento.  

 

16.1.6.12.4. Para a apuração do índice de cada PROPONENTE serão 

consideradas 2 (duas) casas decimais após a vírgula.  

 

16.1.6.12.5. Comprovação de patrimônio líquido mínimo: 
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a) O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente, não 

poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor da proposta.  

 

16.1.6.13. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais 

e Extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

ou de execução patrimonial expedida pelo domicílio da pessoa física 

(em São Paulo denominada certidão de distribuição cível), com data 

de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de sua entrega à 

COHAB-SP. 

 

16.1.6.13.1. Caso a Proponente seja filial, deverá apresentar a certidão da matriz. 

 

16.1.6.13.2. Nas hipóteses que a certidão encaminhada for positiva para 

recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente 

do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 

16.1.6.14. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 70, 

§1º da Lei 13.303/16, limitada a 1% (um por cento) do valor 

estimado do objeto da contratação. 

 

16.1.7. Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista: 

 

16.1.7.1. Prova de inscrição junto ao cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado. 

 

16.1.7.2. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia – CRF. 

 

16.1.7.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº 12.440/11. 

 

16.1.7.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa aos tributos federais 

e à Dívida Ativa da União, e das contribuições junto ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, da sede da licitante, nos termos 

da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 

 

16.1.7.5. Prova da Regularidade com a Fazenda Pública do Estado, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários e de 

Dívida Ativa Estadual; 

 

16.1.7.6. Prova da Regularidade com a Fazenda do Município, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Mobiliários; 

 

16.1.7.7. A licitante com sede fora do Município de São Paulo – e que não 

esteja cadastrada como contribuinte neste Município – deverá 
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apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas 

da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do 

Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com 

a prestação licitada, nos termos do Modelo Anexo VII deste Edital. 

 

16.1.8. A COHAB-SP se reserva o direito de efetuar as diligências que julgar necessárias 

para aferir se a documentação e informações apresentadas atendem aos requisitos 

estabelecidos neste Edital e na legislação pertinente, sendo, porém, expressamente 

vedada a anexação posterior de documento de habilitação que deveria constar do 

respectivo envelope. 

 

16.1.9. Após a fase de habilitação, não poderá o licitante desistir da proposta, salvo por 

motivo justo, devidamente comprovado, decorrente de fato superveniente e aceito 

pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

17.1. Os envelopes deverão ser protocolados na COPEL, na data, horário e endereço assinalados 

nos item 2 do presente Edital, não sendo aceitos, após o horário, adendos, acréscimos, 

supressões ou esclarecimentos a respeito de seus conteúdos. 

 

17.2. Na sessão pública citada no item 2, a Comissão Permanente de Licitação procederá à 

abertura dos Envelopes nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL, devendo a documentação de seu 

conteúdo ser examinada e rubricada pela Comissão e pelos presentes que o desejarem. 

 

17.3. Os Envelopes nº 2 – HABILITAÇÃO - também serão rubricados por todos os presentes e 

pela Comissão, que os manterá inviolados e lacrados até o horário da abertura. 

 

17.4. A Comissão examinará, julgará e classificará as Propostas Comerciais apresentadas de 

acordo com os critérios estabelecidos no item 18 deste Edital. 

 

17.5. Os documentos destinados à habilitação serão examinados pela Comissão de Licitação de 

acordo com as disposições do item 19 deste Edital. 

 

17.6. A Comissão poderá divulgar o resultado das análises na sessão pública de abertura das 

Propostas Comerciais ou dos documentos de habilitação, ou ainda, sendo inviável essa 

hipótese, suspender os trabalhos para análise da documentação, comunicando o resultado por 

meio de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC. 

 

17.7. Para a apresentação dos documentos deste certame, os licitantes deverão observar o contido 

no subitem 15.1 deste Edital. 

 

17.8. De cada sessão pública, será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, da qual constarão 

obrigatoriamente todas as manifestações e respectivos esclarecimentos, devendo ser assinada 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais presentes. 

 

17.9. O presente procedimento licitatório terá fase recursal única, nos termos do artigo 59 da lei 

13.303/16.  
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18. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

18.1. A presente licitação, para efeitos de julgamento, é do tipo “Menor Preço”, atendidos os 

parâmetros mínimos de qualidade e prazos definidos neste edital.  

 

18.2. Nesse procedimento licitatório será adotado o modo de disputa fechado, nos termos do §2º 

do artigo 52 da Lei nº 13.303/16, assim procedendo objetivando definir a melhor proposta. 

 

18.3. A COPEL examinará as Propostas Comerciais apresentadas quanto à conformidade e 

compatibilidade com os requisitos e especificações do presente Edital. 

 

18.4. Antes de efetuar a classificação, a Comissão Permanente de Licitações identificará e 

comunicará a participação ou não de microempresas, empresas de pequeno porte ou 

sociedades cooperativas, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os 

artigos 42 e 45 da lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/14 e Decreto nº 56.475 

de 2015. 

 

18.5. As propostas serão inicialmente ordenadas em ordem crescente do Valor Global proposto, ou 

seja, será provisoriamente classificada em primeiro lugar a proposta com menor valor global 

e assim sucessivamente. 

 

18.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, fica assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte ou 

sociedades cooperativas, nos termos do artigo 19 do Decreto Municipal nº 56.475/2015.  

 

18.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas sejam iguais ou 

superior em até 10% (dez por cento) à proposta da pessoa jurídica mais bem classificada, não 

enquadrada nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06. 

 

18.7. Para efeito do disposto no item 18.6.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa mais bem 

classificada poderá apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento 

da etapa de julgamento, com preço inferior àquela detentora da melhor oferta, sob pena 

de preclusão. 

 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, na forma da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do item 18.6.1, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

no item 18.6.1 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro possa apresentar melhor oferta. 

 

18.8. Nos demais casos de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se 

encontram enumerados, os critérios de desempate dispostos no artigo 55 da Lei nº 

13.303/2016.  

 

18.9. Efetuado o julgamento das propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, 
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promovendo-se a desclassificação com base no artigo 56, incisos I a VI da Lei nº 

13.303/2016 aqueles que: 

 

I - contenham vícios insanáveis; 

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis; 

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o §1º do art. 

57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34, ambos da Lei Federal nº 13.303/16; 

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COHAB-SP; 

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo 

se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se 

prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

 

18.10. A verificação de preço inexequível constante no inciso III, do item 18.9 obedecerá aos 

critérios previstos no §3º do art. 56 da Lei nº 13.303/2016. 

 

18.11. A COHAB-SP poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou 

exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, nos termos do §2º do art. 56 da Lei nº 

13.303/2016. 

 

18.12. Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocação na etapa de 

julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra 

que tenha obtido colocação superior, a COHAB-SP negociará condições mais vantajosas 

com quem a apresentou. 

 

18.13. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente 

estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer 

acima do orçamento estimado. 

 

18.14. Se depois de adotada a providência referida no item 18.13 supra não for obtido valor igual 

ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

 

18.15. Julgada a efetividade da proposta de menor preço, será aberto o envelope nº 2 contendo a 

documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação 

das suas condições habilitatórias. 

 

18.16. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste 

certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso. 

 

18.17. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências habilitatórias, a 

Comissão examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda as disposições deste instrumento convocatório. 

 

18.18. A Comissão Permanente de Licitação dará ciência aos interessados do resultado da 

classificação, inclusive dos motivos que deram causa a eventuais desclassificações, quando 

será dado início ao prazo para interposição de recurso administrativo. 

 

18.19. O resultado da classificação será comunicado por meio de publicação no Diário Oficial da 

Cidade de São Paulo – DOC. 
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18.20. Ao critério da Comissão de Licitação admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os 

elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob 

pena de inabilitação do proponente, nos termos do § 5º do artigo 16 da Lei Municipal 

13.278/02, alterada pela Lei Municipal n.º 14.145/06.  

 

18.20.1. Serão objeto de saneamento os erros materiais irrelevantes, devidamente motivados 

pela Comissão. 

 

18.21. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 

adjudicatário por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele idoneidade ou falta 

de capacidade técnica ou financeira, nos termos do §10 do artigo 16 da Lei 13.278/02. 

 

19. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

19.1. Aberto o Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO da licitante classificada em primeiro lugar, a 

COPEL procederá à habilitação ou inabilitação, nos termos da documentação apresentada no 

item 2 do presente Edital. 

 

19.2. Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste 

Edital, ou que apresentem qualquer documento fora de seu prazo de validade, ou, ainda, que 

não preencherem qualquer de seus requisitos. 

 

19.3. A COPEL, quando for o caso, procederá à abertura e apreciação da documentação relativa à 

HABILITAÇÃO de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados, sempre 

em sessão pública. 

 

19.4. Será declarado vencedor deste certame o proponente classificado com a Proposta Comercial 

de Menor Preço e habilitado nos termos do item 19 deste edital. 

 

20. DOS RECURSOS 

 

20.1. As defesas, impugnações, recursos, pedidos de reconsideração, representações e reclamos de 

quaisquer natureza, deverão ser formulados por escrito, assinados pelo proponente ou 

representante legal/procurador, com comprovação dessa qualidade, protocolados na COPEL, 

em dias úteis, no endereço indicado no item 4 do Quadro Resumo deste Edital, das 9h às 

16h30, em estrita observância ao respectivo prazo legal. 

 

20.2. Os recursos observarão o sistema previsto no artigo 59 da Lei Federal nº 13.303/16. 

 

20.3. As impugnações e recursos deverão ser endereçados ao Presidente da COPEL para análise e, 

se for o caso, reconsideração da decisão que deu origem a irresignação do licitante. Na 

hipótese de manutenção da decisão, a COPEL encaminhará o recurso à autoridade superior, 

devidamente informado, para decisão, com observância dos prazos legais. 

 

20.3.1. A divulgação no DOC poderá ser dispensada se a decisão for veiculada em sessão de 

julgamento na qual estejam presentes todos os proponentes ou responsáveis 

legais/procuradores, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados 

e lavrada em ata. 
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21. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

21.1. Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Comissão, por intermédio de relatório, enviará o presente processo licitatório à autoridade 

superior para HOMOLOGAÇÃO e posterior ADJUDICAÇÃO do objeto da licitação ao 

vencedor do certame. 

 

21.2. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 

validade da proposta. 

 

21.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, aplicar-se-á o disposto no Art. 83, Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

 

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

22.1. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a licitante vencedora 

deverá depositar junto à COHAB-SP, após a assinatura do contrato, mas como condição 

de expedição da ordem de início de serviços, a título de garantia, 5% (cinco por cento) do 

valor da contratação, sob a forma de qualquer das modalidades seguintes: 

 

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

22.2. No caso de fiança bancária, esta deverá conter: 

 

a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for 

devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações; 

b) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; e 

 

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 

827, 835 e 838 do Código Civil. 

 

22.3. A garantia prestada deverá ter prazo de validade correspondente a todo o período de 

vigência do contrato, e somente será restituída à contratada após o cumprimento integral 

das obrigações assumidas e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras 

por parte da COHAB. 

 

22.4. Em caso de alteração contratual, a licitante vencedora contratada deverá promover a 

complementação da garantia, bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de 

modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor 

contratual e o seu período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência 

do contrato. 

 

22.5. A licitante vencedora contratada, no ato da assinatura do instrumento contratual, deverá 

autorizar a COHAB-SP a promover perante a entidade responsável pela garantia, o 

levantamento de valor devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa, nos 

termos do item 28 deste Edital; 
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22.6. Verificada a hipótese do item anterior, e não rescindido o contrato, a licitante vencedora 

contratada ficará obrigada a efetuar o reforço da garantia, no valor correspondente ao 

levantamento feito, no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de recepção da 

notificação do respectivo abatimento, sob  pena de  retenção dos pagamentos subseqüentes 

até o limite suficiente para complementar a garantia. 

 

23. DA CONTRATAÇÃO 

 

23.1. A licitante vencedora será convocada pela COHAB-SP para, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados do recebimento da convocação, assinar o Contrato, nos termos da minuta 

anexa a este edital - Anexo XII. 

 

23.2. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da licitante vencedora – diretor, 

sócio ou procurador – mediante apresentação dos instrumentos necessários à comprovação 

daquela qualidade (instrumentos societários, procuração, cédula de identidade etc.). 

 

23.3. Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá, ainda, substituir os documentos 

de habilitação cujos prazos de validade estiverem vencidos. 

 

23.4. Se a licitante vencedora não comparecer para assinar ou não aceitar o instrumento 

contratual no prazo previsto no item 23.1, ou não solicite, com justificativa aceita pela 

COHAB-SP, dilatação do prazo por igual período, decairá do direito de celebrar o ajuste. 

 

23.5. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período. 

 

23.6. É facultado à COHAB-SP, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e 

nas condições estabelecidos, nos termos do §2º do artigo 75 da Lei 13.303/2016. 

 

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório; 

 

II - revogar a licitação. 

 

23.7. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com 

as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e participação, 

exigidas na licitação. 

 

23.8. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) da execução do presente 

contrato, sendo que a não observância do referido limite percentual acarretará na rescisão 

contratual, por inexecução do ajuste, atendidas as demais disposições do artigo 78 da Lei nº 

13.303, de 2016.   

 

24. DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

24.1. As condições para emissão das OIS's – Ordem de Início de Serviço estão estabelecidas na 

Minuta de Contrato – Anexo XII, que integra este Edital. 
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25. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

25.1. As condições de execução das obras e serviços, bem como as obrigações contratuais estão 

estabelecidas na Minuta de Contrato – Anexo XII e no Caderno de Encargos – Anexo XVI, 

que integram este Edital. 

 

26. DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

26.1. As condições de cada medição, bem como sua periodicidade estão estabelecidas na Minuta 

de Contrato – Anexo XII, que integra este Edital. 

 

27. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 

27.1. A forma de pagamento, bem como suas condições, inclusive com relação a reajuste, estão 

estabelecidas na Minuta de Contrato – Anexo XII, que integra este Edital. 

 

28. DAS PENALIDADES 

 

28.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, bem como das demais sanções cabíveis de 

acordo com o previsto neste edital e na legislação de regência, as infrações às disposições do 

contrato a ser firmado com a licitante vencedora serão punidas, alternativa ou 

cumulativamente, assegurados o contraditório e a ampla defesa dos interessados, com as 

seguintes sanções e penalidades, a serem aplicadas de modo proporcional à gravidade da 

falta que a gerou: 

 

28.1.1. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não 

ensejem a rescisão do contrato ou sanção mais severa; 

 

28.1.2. Multa a ser aplicada nos montantes e para as infrações relacionadas no contrato a ser 

firmado, conforme minuta anexa a este edital – Anexo XII; 

 

28.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

COHAB-SP, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inciso III do artigo 83 e 

seguintes da Lei nº 13.303/2016 e demais normativos aplicáveis, quando a infração 

contratual apresentar gravidade tal que recomende a medida; 

 

28.1.4. No caso de descumprimento dos requisitos previstos neste instrumento, estabelecidos 

com base no Decreto Municipal n° 50.977/09, o limite de prazo para a sanção administrativa 

de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 03 (três) anos, 

nos termos do inciso V, do § 8° do art. 72 da Lei Federal n° 9.605/98, observadas as normas 

legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera 

criminal. 

 

28.2. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer 

declaração falsa, garantido o direito prévio da ampla defesa e do contraditório, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 

previstas em contrato e das demais cominações legais, nos termos do §11 do artigo 16 da Lei 

13.278/2002. (Redação dada pela Lei nº 14.145/2006) 
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28.3. A recusa injustificada em assinar o contrato, por parte da licitante vencedora convocada para 

esse fim, caracterizará o total descumprimento da obrigação assumida, e sujeitará a infratora 

à suspensão de seu direito de participar de procedimentos licitatórios e ao impedimento de 

contratar com a COHAB por prazo não inferior a 02 (dois) anos. 

 

28.4. As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a das outras sendo 

que o total das multas não poderá exceder o montante de 20% do valor do contrato a ser 

firmado. 

 

29. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

29.1. As condições para suspensão total ou parcial da execução das obras e serviços estão 

determinadas na Minuta de Contrato – Anexo XII, parte integrante deste Edital. 

 

30. DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

30.1. As condições de aceite e recebimento das obras e serviços estão estabelecidas na Minuta 

de Contrato - Anexo XII e Caderno de Encargos – Anexo XVI, que integram este Edital. 

 

31. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

 

31.1. A COHAB-SP se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as 

propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que aos licitantes caiba 

qualquer direito à indenização ou ressarcimento, reembolso ou compensação de valores. 

 

32. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

32.1. A participação nesta Licitação implica a aceitação integral e irretratável pelas licitantes, dos 

termos deste Edital e seus anexos, que passarão a integrar o contrato, tendo seu suporte legal 

na Lei nº 13.303/2016, Lei Municipal nº 13.278/2002, no Decreto nº 44.279/03, e na 

legislação pertinente em vigor, bem como na observância dos regulamentos administrativos 

e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu 

desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.   

 

32.2. A qualquer tempo e na forma da Lei, antes da contratação, a COHAB-SP poderá inabilitar a 

licitante ou desclassificar sua proposta sem que a esta caiba direito de indenização ou 

reembolso, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone 

sua idoneidade financeira, comprometa sua capacidade técnica ou administrativa, ou ainda 

reduza sua capacidade de produção. 

 

32.3. A contratada deverá observar, na execução das obras e serviços, as condições 

administrativas e técnicas fixadas no Caderno de Encargos Anexo XVI. 

 

32.4. Caso não seja verificado, no momento da vistoria, impedimento para execução do objeto, 

correrão por conta da licitante todas as despesas decorrentes das adaptações que se fizerem 

necessárias para a execução das obras e serviços licitados. 

 



 

28 

 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

 

 
 

 

  FLS. 

PA 2018-0.045.917-0 
 

 

32.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 

com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 

participação, exigidas na licitação. 

 

32.6. Caso os licitantes desclassificados não retirem seus respectivos envelopes no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de homologação deste certame, serão eles 

destruídos.   

 

32.7. A contagem dos prazos estabelecidas neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

32.7.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no item 32.7 em dia de expediente no 

órgão ou na entidade. 

 

32.8. Caso a Comissão Permanente de Licitação constate, no curso do procedimento licitatório, 

a participação de proponente que apresente quaisquer das situações previstas no item 10.2 

deste edital, procederá à sua inabilitação, nos termos da legislação em vigor. 

 

32.9. O licitante vencedor assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 

COHAB-SP e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução dos 

atos da presente licitação, isentando a COHAB-SP de qualquer ônus. 

 

32.10. Constitui crime tentar impedir, perturbar ou fraudar a realização de procedimento 

licitatório, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 12.846/2013, ensejando 

representação ao Ministério Público para propositura da ação penal cabível. 

 

32.11. Todos os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compõem o presente Edital e seus 

Anexos, são complementares entre si. 

 

32.12. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas possíveis dúvidas e 

questões oriundas desta licitação. 

 

32.13. No caso de divergências entre os anexos juntados no processo e o CD fornecido pela 

COHAB-SP juntamente com o Edital, prevalecerão os dados constantes do processo que 

deu origem a presente licitação. 

 

33. DOS ANEXOS 

33.1. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - Carta De Indicação Do Representante E Encaminhamento Da Documentação De 

Habilitação; 

ANEXO II - Modelo De Declaração De Situação Regular Perante O Ministério Do Trabalho 

E Outras; 

ANEXO III - Modelo De Declaração De Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Sociedade Cooperativa; 

ANEXO IV - Modelo De Declaração De Utilização Legal De Produtos E Subprodutos De 

Madeira E Origem Exótica Ou Nativa; 
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ANEXO V - Modelo De Declaração Do Compromisso De Fornecimento Ou De Utilização 

De Produtos De Empreendimentos Minerários Que Tenham Procedência Legal; 

ANEXO VI - Modelo De Declaração De Não Inscrição No CADIN Municipal; 

ANEXO VII - Modelo De Declaração Empresa Não Cadastrada Junto À PMSP; 

ANEXO VIII - Modelo De Declaração De Elaboração Independente De Proposta E Atuação 

Conforme Ao Marco Legal Anticorrupção; 

ANEXO IX - Modelo De Declaração De Vistoria Técnica Ou Renúncia; 

ANEXO X - Modelo De Carta Proposta Comercial; 

ANEXO XI - Planilha Orçamentária; 

ANEXO XII - Minuta De Contrato; 

ANEXO XIII - Modelo De Carta De Fiança – Garantia De Contrato; 

ANEXO XIV - Termo De Ciência E De Notificação; 

ANEXO XV - Declaração De Documentos À Disposição Do Tribunal Companhia 

Metropolitana De Habitação De São Paulo – COHAB-SP; 

ANEXO XVI - Caderno De Encargos; 

ANEXO XVII - Cronograma Físico-Financeiro - Em Cd; 

ANEXO XVIII - Modelo De Placas De Identificação Das Obras - Em Cd; 

ANEXO XIX - Termo De Referência- Em Cd; 

ANEXO XX - Projeto Básico - Em Cd; 

ANEXO XXI - Memoriais Descritivos- Em Cd; 

ANEXO XXII  - Mapa De Localização Do Empreendimento- Em Cd; 

ANEXO XXIII - Convênio COHAB-SP X SP Urbanismo;  

ANEXO XXIV – Databook; 

 

33.1.1. No caso de divergências entre os anexos juntados no processo e o CD-R 

fornecido pela COHAB-SP juntamente com o Edital, prevalecerão os dados constantes do 

processo que deu origem a presente licitação. 
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ANEXO I 

 

CARTA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE E ENCAMINHAMENTO  

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(a ser preenchida em papel timbrado da interessada) 

 

 

À 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações 

Prezados Senhores: 

 

(nome da empresa) ___, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________, neste ato representada 

pelo(s) seu(s) sócio (s)___________ (cargo na empresa) _______, Sr.(s)  _, portador(es) de Cédula 

de Identidade nº __, emitida pela________ e CPF/MF nº _, em atendimento ao 

disposto no subitem 14.1, das Condições da Licitação acima referida, vem perante Vossas Senhorias 

credenciar o(a)  Sr.(a) ,  portador(a)    de  Cédula de    Identidade nº_____ _, emitida pela

 _____ e  CPF nº ___________, como representante qualificado(a) a participar 

de todos os atos relativos à referida licitação inclusive com poderes expressos para apresentar ou 

desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 59 da Lei nº 13.303/2016, bem como 

apresentar a documentação exigida para habilitação na citada Concorrência. 

 

 

São Paulo, ____ de __________ de 20___ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTRAS 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

Prezados Senhores: 

 

(Nome da pessoa jurídica) , inscrita no CNPJ/MF sob nº  , por 

intermédio de seu representante legal, o Sr.    , portador da Carteira de 

Identidade nº __e do CPF nº _________, interessada em participar da Licitação em 

epígrafe, DECLARA, e para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ) 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

Declara também que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, 

para fins do determinado no § 1º do Artigo 126 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

 

E ainda, na qualidade de empregadora, não tem como Sócio, Representante, 

Administrador, Diretor, Gerente ou Empregado, pessoa condenada por crime ou contravenção 

penal, em razão da prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo ou estado civil, ou pela adoção 

de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do exercício do direito à maternidade ou de 

qualquer outro critério discriminatório para a admissão ou permanência da mulher ou homem no 

emprego, nos termos da legislação em vigor. 

 

 

São Paulo, ____de _______ de 20___ 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

SOCIEDADE COOPERATIVA  

 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

Prezados Senhores: 

 

Eu, __________ representante legal da empresa ____________, interessada em 

participar da Licitação em epígrafe, DECLARO sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________, inscrita no CNPJ sob nº 

__________ é (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE 

COOPERATIVA), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006 atualizada pela Lei Complementar 147/2014 e no Decreto Municipal nº 

56.475/2015, cujos termos declaro conhecer a íntegra, estando a empresa apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 2018-0.045.917-0. 

 

 

 

São Paulo,_____de _________de 20___ 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO LEGAL DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 

MADEIRA E ORIGEM EXÓTICA OU NATIVA 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações 

Prezados Senhores: 

 

A ______________(razão social ou denominação da Licitante) vem DECLARAR, sob as 

penas da Lei, que para a execução das obras e serviços objeto da Licitação em epígrafe somente utilizará 

produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes 

de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em conformidade 

com o disposto no Decreto Municipal nº 50.977, de 6 de novembro de 2009. 

 

Declaramos, ainda, ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de 

execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas no artigo 72, §8º, inciso V, da 

Lei Federal n.º 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

 

Declaramos, outrossim, que a Licitante observará o rigor do Decreto Municipal n° 

50.977/2009 que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras 

públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência 

de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047/2008.  

 

São Paulo, __ de ____________ de 20__ 

 

Atenciosamente, 

_________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO  

OU DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS  

QUE TENHAM PROCEDÊNCIA LEGAL 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

 

Prezados Senhores: 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 48.184, de 13 de Março de 2007, que 

estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos 

minerários e sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal, eu, 

_______________________________, RG ___________________________, legalmente nomeado 

representante da empresa ______________________________, CNPJ _________________, e vencedor do 

procedimento licitatório nº _______, na modalidade de ______, nº ______ / ______, processo nº 

_________________, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execução da(s) obra(s) e 

serviço(s) objeto da referida licitação, somente serão fornecidos e/ou utilizados produtos de 

empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas previstas no 

inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das 

implicações de ordem criminal estabelecidas em lei. 

 

 

São Paulo, __ de ____________ de 20__ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO NO CADIN MUNICIPAL 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

 

Prezados Senhores: 

 

 

____________________________ (Licitante), interessada em participar da Licitação nº ____a ser realizada 

pela COHAB-SP declara, sob as penas da lei, que: 

 

[  ] não  está registrada no CADIN – Cadastro Informativo Municipal 

[  ] está registrada no CADIN MUNICIPAL, mas enquadra-se no parágrafo único do artigo 8º da Lei 

Municipal nº 14.094, de 6 de dezembro de 2005. 

 

 

São Paulo, __ de ____________ de 20__ 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPRESA NÃO CADASTRADA JUNTO À PMSP 

 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

 

Prezados Senhores: 

 

 

 

A empresa _______________________, com sede na __________________________ nº _______, CNPJ nº 

_______________________, por intermédio de seu representante legal ____________________ portador(a) 

do RG nº _____________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não é 

cadastrada junto à Prefeitura do Município de São Paulo e  que nada deve a essa municipalidade.  

 

 

 

São Paulo, __ de ____________ de 20__ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 

 

 

 

 

 

 



  

37 

 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

 

 
 

 

  FLS. 

PA 2018-0.045.917-0 
 

 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

(a ser preenchida em papel timbrado da licitante) 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

Prezados Senhores: 

 

 

Eu, ______________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº_________, representante legal do 

licitante ____________ (nome empresarial), interessado em participar da Licitação nº _____, Processo 

n°______, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, 

em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente,comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de 

fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido 

de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial 

das propostas; e 

 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 55.107/2014, 

tais como: 

 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 

pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 

atos ilícitos previstos em Lei; 
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III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 

reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 

de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública; 

 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 

do sistema financeiro nacional. 

 

 

 

São Paulo, __ de ______________de 20__ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA OU RENÚNCIA 

 

 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

 

Prezados Senhores: 

 

 

A ______________(razão social ou denominação da Licitante), vem DECLARAR , sob as penas da Lei, 

que: 

 

(   ) vistoriamos minuciosamente o local onde se realizarão as obras e serviços de engenharia e demais 

serviços, e tomamos conhecimentos das reais condições técnicas, físicas e ambientais do terreno, bem como 

de todo seu entorno e vizinhança, observado eventuais interferências locais, aceitando como válida a 

situação em que se encontra o local para realização do objeto desta licitação e, que tudo foi levado em 

consideração para fins de elaboração da Proposta Comercial;   

 

(     ) optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente as responsabilidades ou consequências 

por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em 

nome da empresa que represento. 

 

São Paulo, __ de _____________ de 20__ 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO X 

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

 

(a ser preenchida em papel timbrado da interessada) 

 

 

À 
 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

  

Ref.: LICITAÇÃO n° ____ 

A/C Comissão Permanente de Licitações   

 

Prezados Senhores: 

 

 

 A empresa ____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº , neste ato representada 

pelo seu __________,Sr._____, portador de Cédula de Identidade nº ________, emitida pela____ e CPF nº 

___________, declara que, após analisar as condições desta licitação, com as quais concorda, propõe 

executar os serviços objeto da Concorrência supra referida, no empreendimento________________ no 

Município de São Paulo/SP, pelo valor global de: 

 

R$  (___________). 

 

A presente Proposta é valida pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

apresentação, e contém os custos relativos à vigilância até o “Recebimento Definitivo” do empreendimento e 

ou ocupação definitiva das unidades habitacionais pelos mutuários, o que ocorrer primeiro. 

 

 

São Paulo, ___ de ______________ de 20__ 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Licitante) 

(nome completo e cargo do responsável pela Licitante) 

(razão social ou denominação da Licitante) 
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ANEXO XI 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO XII 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018-0.045.917-0 

 

LICITAÇÃO Nº 

 

 

CONTRATO PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

EXECUTIVO COMPLETO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, 1ª ETAPA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

COMPOSTO DE 728 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) 

NAS QUADRAS “A” e “B”, INFRAESTRUTURA PÚBLICA, ÁREA VERDE 

(PARQUE) E DEMAIS SERVIÇOS, NA ÁREA DENOMINADA SUBSETOR A1, 

INSERIDA NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 

BRANCA - LEI 15.893/13, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO 

– COHAB-SP E A EMPRESA ___________. 

 

 

Aos [**] dias do mês de [**] de [**], tendo de um lado, a COMPANHIA 

METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, com sede na Rua 

São Bento, nº 405, 12º ao 14º andar, Centro, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

60.850.575/0001-25, neste ato representada por seu Diretor Presidente [**] e por seu Diretor 

[**], aqui designada simplesmente COHAB-SP, e de outro lado,___________com sede na   

___, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________, neste ato representada pelo Sr. [**], na forma 

dos seus atos constitutivos, aqui designada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente 

contrato, conforme homologação e adjudicação do Ilmo. Sr. Diretor Presidente às fls. 

_______________ do Processo Administrativo nº 2018-0.045.917-0, nos termos da Lei Federal 

nº 13.303/2016, que reger-se-á pelas Cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto do presente contrato a elaboração e o desenvolvimento de projeto executivo 

completo e, a execução de obras e serviços de engenharia, para a realização de empreendimento 

composto de 728 unidades habitacionais de interesse social (HIS), nas quadras “A” e “B”, 

infraestrutura pública, área verde (Parque) e demais serviços, na área denominada subsetor A1, 

inserida no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca - Lei 15.893/13, no 

Município de São Paulo, compreendendo os itens abaixo e demais documentos que integram o 

Edital de Concorrência nº ____/2018. 

 

a) elaboração e desenvolvimento do Projeto Executivo Completo em conformidade com o TR 

constante no Edital e respectivas aprovações e licenciamento nos órgãos públicos; 

 

b) execução das obras de edificação de 728 unidades de Habitação de Interesse Social – HIS nas 

Quadras “A” e “B”, distribuídos em 12 edifícios, cada um em um lote independente, sendo que 6 

das edificações são compostas por uso não residencial no pavimento térreo; 
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c) execução das obras e serviços relacionados às unidades habitacionais relativas a: 

 
 Arquitetura; 
 Estrutura e Fundações; 
 Instalações Elétricas; 
 Luminotécnia; 
 Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA); 
 Rede de Lógica – Comunicação de dados, telefonia e CFTV (rede interna estruturada); 
 Instalações Hidrosanitárias; 
 Instalação de combate à incêndio e pânico; 
 Redes de gás; 
 Sinalização; 
 Paisagismo; 
 Registro de matrículas dos lotes. 

 

d) execução das obras e serviços relacionados à infraestrutura relativas a: 

 
 Levantamento Planialtimétrico Complementar 
 Terraplanagem; 
 Sistema Viário; 
 Drenagem e Microdrenagem; 
 Gás; 
 Rede de água potável; 
 Rede de esgoto; 
 Iluminação Pública (vias, calçadas e praças); 
 Energia e Telecomunicações; 
 Paisagismo; 

 
e) execução das obras e serviços  relacionados a: compensação ambiental com a implantação de 

parque (Área Verde com 11.000 m
2)

 
 
f) Legalização dos Imóveis, compreendendo: 
 
 Averbação das obras no competente Serviço de Registro de Imóveis; 
 Individualização das respectivas matrículas; 
 Elaboração de memorial de especificação, convenção condominial e respectivo registro; 

 
1.2. O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia e a qualidade 

requeridas, tendo por base o Projeto Básico constante do Anexo XX do Edital de Concorrência 

nº ____/2018, fornecido pela COHAB-SP e com observância das normas técnicas expedidas 

pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como, ainda, os programas 

setoriais de qualidade,especialmente o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade Habitacional). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. As obras e serviços, objeto da presente contratação, serão executados pela CONTRATADA sob 

o regime de CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, nos termos do §4º do artigo 42 da Lei 

Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos disponíveis 

constantes na DOTAÇÃO 37.20.16.451.3002.3.354.44905100.08. Essa rubrica orçamentária está 

vinculada ao atendimento de despesas com a construção de unidades habitacionais (HIS) e 

Infraestrutura pública referente à 1ª Etapa de  intervenções do Subsetor A1, no perímetro da 

OUC Água Branca – Lei 15.893, de 2013 – Conta 8543-X (Agência 1897-X do Banco do 

Brasil), oriundos de outorga onerosa descrita como: 

 

PMSP-SEHAB-OUC AGUA BRANCA 

Código de recurso 699 

Código reduzido 100.010. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

4.1. O valor do presente contrato é de R$______ ( ). 

 

4.2. A data-base de referência do valor acima é a data de entrega da proposta comercial. 

 

4.2.1. A CONTRATADA declara expressamente que o valor previsto nesta cláusula abrange todos os 

custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste contrato, salvo alterações de 

projeto devidamente justificadas tecnicamente e aprovadas pela COHAB-SP, garantindo e 

demonstrando a superioridade das inovações propostas em relação aos custos, qualidade, prazo 

de execução ou facilidade de manutenção e operação em conformidade com a MATRIZ DE 

RISCO, sempre ajustadas de comum acordo entre as partes nos limites legais, incluindo-se as 

despesas de mão-de-obra e adequações necessárias, remunerações, ensaios requisitados pela 

COHAB-SP, todos os materiais e demais componentes a serem utilizados, conforme previsto no 

projeto e nos programas de qualidades referidos neste contrato, transportes, fretes, elaboração de 

projetos executivos, bem como, todos os encargos sociais, trabalhistas, securitários, tributários, 

previdenciários e outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto ora 

contratado, despesas indiretas decorrentes de prorrogações de prazo de execução, alterações de 

cronogramas físico-financeiros, ficando certo e ajustado que não caberá à COHAB-SP 

quaisquer outros custos adicionais, diretos ou indiretos. 

 

4.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

do contrato, conforme estabelece o §1° do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO 

 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, prorrogável na forma da Lei, obedecidas as disposições do artigo 71 da Lei nº 

13.303, de 2016, sendo que a sua prorrogação dar-se-á mediante a celebração do competente 

Termo Aditivo nos termos da Lei nº 13.303, de 2016 e do Decreto Municipal nº 44.279, de 

2003. 

 

5.2. O objeto do contrato deverá ser executado e concluído em 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir da data da emissão da Ordem de Início de Serviços - OIS, prorrogável na forma da Lei, 

conforme as condições estabelecidas na licitação indicada no preâmbulo deste instrumento e 

seus anexos. 

 

5.3. O início da contagem do prazo da execução será formalizado por documento denominado 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS - OIS, que passará a integrar o contrato e na qual será 

definida a data de início da execução do objeto deste certame.  
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5.4. Os prazos de início da execução, de conclusão e de entrega das obras admitem prorrogação 

extraordinária, respeitada a vigência contratual, desde que mantida as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a 

solicitação se dar previamente ao término do prazo previsto no item 5.2, com justificativa por 

escrito e prévia autorização da COHAB-SP, desde que ocorra quaisquer dos seguintes motivos, 

devidamente justificados em processo, tais como: 

 

I - alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela COHAB-SP; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências 

incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 

execução do contrato;  

III - retardamento na expedição da Ordem de Início do Serviço, interrupção da execução do 

contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da COHAB-SP; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

COHAB-SP em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da COHAB-SP, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 

5.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o prazo ou cronograma de 

execução poderá ser prorrogado por período necessário a execução total do objeto. 

 

5.6. O pedido extemporâneo para a prorrogação do prazo de execução, nos termos do item 5.4, não 

impede a sua concessão, mas sujeita a CONTRATADA às sanções previstas no instrumento 

contratual e na legislação de regência pela não obediência ao prazo pactuado para execução do 

objeto. 

 

5.7. A inobservância do prazo estipulado no item 5.2 somente será admitida pela COHAB-SP 

quando fundamentada nos motivos elencados na Lei Federal nº 13.303/2016, que deverão ser 

comprovados sob pena da CONTRATADA incorrer em multa, consoante o estabelecido na 

Cláusula Décima Nona relativa às penalidades. 

 

5.7.1. Os atrasos justificados e comprovados pela CONTRATADA serão devidamente considerados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. A CONTRATADA prestará garantia para o fiel cumprimento das obrigações contratuais no 

valor de R$_______ [equivalente a 5% do valor da contratação], após a assinatura do presente 

contrato, como condição para a expedição da ordem de início dos serviços. 

 

6.2. A CONTRATADA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.  

 

6.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONTRATADA, é prestada 

na modalidade [_______], podendo ser substituída por qualquer das modalidades previstas no 

§1º do artigo 70 da Lei Federal nº 13.303, de 2016. 

 

6.3.1. No caso de fiança bancária, esta deverá ser apresentada nos moldes do Anexo XIII – Carta de 

Fiança – Garantia de Contrato. 

 

6.4. A garantia prestada deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência do 
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contrato e somente será restituída à CONTRATADA após o cumprimento integral das 

obrigações assumidas e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras por parte da 

COHAB-SP. 

6.5. Em caso de alteração contratual, de valor ou prazo, a CONTRATADA deverá promover a 

complementação da garantia, bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo a 

que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

contratual e o seu período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência do 

contrato. 

6.6. A COHAB-SP fica desde já autorizada pela CONTRATADA a promover perante a entidade 

responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação de 

penalidade de multa, nos termos deste Contrato. 

6.7. Verificada a hipótese do item anterior, e não rescindido o contrato, a CONTRATADA fica 

obrigada a efetuar o reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo 

de 7(sete) dias corridos, contados da data de recepção da notificação do respectivo abatimento, 

sob pena de retenção dos pagamentos subseqüentes até o limite suficiente para complementar a 

garantia. 

6.8. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e na regulamentação vigente, a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

6.8.1. Na hipótese de a CONTRATADA não realizar as obrigações previstas no contrato ou executá-

las em desconformidade com o estabelecido; 

6.8.2. Na hipótese de a CONTRATADA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem 

aplicadas ou indenizações que lhe forem impostas, na forma do contrato; 

6.8.3. Na hipótese de a CONTRATADA não efetuar no prazo devido o pagamento de quaisquer 

indenizações ou obrigações pecuniárias de sua responsabilidade devidas à COHAB-SP e 

relacionadas a presente Licitação; e 

6.8.4. Sempre que a CONTRATADA não adotar providências para sanar inadimplemento de 

obrigação legal, contratual ou regulamentar, o que não eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades que lhe são atribuídas pelo contrato. 

6.9. Na ocorrência de alguma das hipóteses previstas neste contrato, inclusive aquelas constantes no 

item 6.8, a COHAB-SP notificará por escrito a CONTRATADA, que terá o prazo mínimo de 

30 (trinta) dias para providenciar a correção do fato que deu causa à notificação, a partir dos 

quais, persistindo o inadimplemento da CONTRATADA, a COHAB-SP poderá utilizar a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO assegurado o contraditório e a ampla defesa 

por parte da contratada. 

6.10. O prazo referido no subitem anterior poderá ser majorado em caso de evidente complexidade do 

evento a ser saneado, mediante solicitação da CONTRATADA e aprovação da COHAB-SP.  

6.11. Se a garantia de execução do contrato não for suficiente para cobrir o valor de todas as 

obrigações de pagamento por ela abrangidas, a CONTRATADA continuará responsável pela 

diferença, que poderá ser cobrada por todos meios em direito admitidos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA será convocada para a apresentação da 

seguinte documentação necessária à emissão da OIS – Ordem de Início de Serviços: 

 

a. “Lay-out”do canteiro de obras; 
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b. Organograma para a realização dos serviços e obras; 

 

c. Cronograma físico-financeiro, conforme minuta anexa a este Edital Anexo XVII, 

obedecendo ao prazo e às etapas de execução estabelecida também  neste Edital, cronograma 

esse que será objeto de análise pela COHAB-SP, a qual poderá solicitar eventuais alterações a 

serem atendidas pela CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

 

c.1. No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em reais (R$) deverão ser 

registrados com apenas duas casas decimais; 

 

c.2. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser representado em PERT/CPM e deverá 

considerar as etapas constantes do Cronograma Físico da obra e o prazo para obtenção do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo; 

 

c.3. O Cronograma Financeiro deverá considerar os serviços relativos a cada uma das etapas 

de obra considerada no Cronograma Físico, apropriados mês a mês e vinculados aos períodos de 

medição, multiplicados pelos preços das etapas contratadas obtidos conforme indicado no item 

15.1 desta Minuta de Contrato; 

 

c.4. Uma vez aprovado pela COHAB-SP, o cronograma físico-financeiro passará a integrar o 

contrato. 

 

d. Cronograma de permanência de mão-de-obra e equipamentos. 

 

e. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à obra. 

 

f. A.R.T.(Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à segurança do trabalho. 

 

g. Dimensionamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho). 

 

h. PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

elaborado para as obras e serviços. 

 

i. Plano da Qualidade da Obra; 

 

j. Comprovação da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua dispensa nos termos da 

legislação aplicável. 

 

k. Apólices de Seguro referentes ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado – RCC, com 

importância segurada equivalente ao valor do contrato, incluindo cobertura contra acidente do 

trabalho e riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto contratual. 

 

l. Comprovante de recolhimento da garantia para o fiel cumprimento das obrigações contratuais no 

valor de R$_______ [equivalente a 5% do valor da contratação]. 

 

7.2. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação serão considerados 

inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação das penalidades previstas. 

 

7.3. Após efetuados os ajustes necessários no Cronograma Físico-Financeiro, e uma vez verificada 

pela COHAB-SP a regularidade de toda a documentação, os serviços objetivados serão 

solicitados à licitante vencedora CONTRATADA mediante a emissão de OIS’s, que passarão a 
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integrar o contrato e nas quais serão definidas as datas de início da execução das obras e demais 

serviços, respeitada a vigência contratual. 

 

7.4. Após a emissão da OIS, será convocada reunião de início de trabalhos, visando estabelecer os 

procedimentos e relações entre COHAB-SP, CONTRATADA, Fiscalizadora e Gerenciadora,de 

forma a garantir a execução das obras e serviços de forma planejada, dentro dos padrões de 

qualidade, prazos e otimização de resultados. Para tanto será nomeado o Gestor da obra, que terá 

poder decisório sobre o planejamento e demais questões que interfiram diretamente nas obras e 

serviços, visando o sucesso do empreendimento, com ganhos de prazo e qualidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS 

 

8.1. A CONTRATADA deverá, ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o 

recebimento dos serviços e obras, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para 

lavrar o Termo de Recebimento Provisório de conclusão dos serviços e obras. 

 

8.2. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços e obras 

estiverem concluídos e aceitos pela COHAB-SP e, quando em contrário, será lavrado Termo de 

Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente. Deverá a empresa contratada, 

após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços e obras. 

 

8.3. Decorridos 90 (noventa) dias do Termo do Recebimento Provisório, desde que corrigidos 

eventuais defeitos surgidos neste período, a COHAB-SP, mediante nova solicitação da empresa 

contratada, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

8.3.1. A CONTRATADA obriga-se a apresentar à COHAB-SP, antes do Recebimento Definitivo, a 

CND da obra junto ao INSS, a certidão de regularidade junto ao FGTS e o auto de conclusão. 

 

8.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a empresa contratada das 

responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1. À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento 

e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, cabe: 

 

9.1.1. Nomear formalmente, no prazo de 10(dez) dias a contar da data da assinatura deste contrato, um 

preposto devidamente habilitado, profissional que será incumbido de gerir o presente contrato e 

deverá se manter permanentemente no canteiro de obras para receber instruções e proporcionar à 

equipe de fiscalização da COHAB-SP toda a assistência necessária ao bom cumprimento e 

desempenho de suas tarefas. 

 

9.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

preâmbulo deste termo. 

 

9.1.3. Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executadas as obras e 

serviços. 

 

9.1.4. A vinculação ao instrumento convocatório; 

 

9.1.5. Responsabilizar-se tecnicamente, na forma da legislação em vigor, pela execução dos serviços e 

obras, providenciando, junto ao CREA/ CAU, a respectiva Anotação de Responsabilidade 
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Técnica – ART, bem como a matrícula da obra junto ao INSS e a respectiva baixa. 

 

9.1.6. Quando da elaboração dos estudos ambientais, a CONTRATADA deverá observar e respeitar 

os instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrimônio Arqueológico, 

principalmente: os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei nº 25/37, a Lei Federal nº 

3.924/61, a Portaria SPHAN nº 07/88, a Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 2015, 

dentre outros. 

 

9.1.7. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo CREA/ CAU, de 

cargo e função de responsável técnico pela segurança do trabalho e cumprimento das normas, 

ART esta que deverá ser vinculada à ART principal de responsabilidade técnica pela execução 

das obras e serviços; 

 

9.1.8. Providenciar a confecção e a colocação, às suas expensas, em lugar visível do canteiro de obras, 

das placas de identificação da obra, de acordo com os modelos fornecidos pela COHAB-SP – 

Anexo XVIII. 

 

9.1.9. Realizar integralmente os serviços, com rigorosa observância das diretrizes, dos projetos e 

demais elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP, além das observações de fiscalização 

lançadas no Diário de Obras, bem como refazer ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os serviços executados com erros, defeitos ou imperfeições técnicas, quer sejam 

decorrentes da execução dos serviços como dos materiais empregados. 

 

9.1.10. Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios necessários à execução do objeto deste 

contrato, bem como total cercamento do local das obras e serviços, de modo a evitar a entrada e 

trânsito de terceiros. 

 

9.1.11. Contratar e manter os seguintes seguros: 

9.1.11.1. risco de responsabilidade civil do construtor; 

9.1.11.2. contra acidentes do trabalho; 

9.1.11.3. riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste 

contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

 

9.1.12. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho não cobertas pelo seguro. 

 

9.1.13. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio, ou quaisquer sinistros ali 

ocorridos, independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado pela COHAB-SP, 

contado a partir da notificação expedida para tanto. 

 

9.1.14. Manter, desde a efetivação do Contrato até sua conclusão, constante e permanente vigilância no 

local das obras, a fim de evitar sua invasão por terceiros, bem como danos ou prejuízos 

decorrentes de ação humana ou de animais sobre os materiais, equipamentos e serviços 

executados, assumindo de pronto toda responsabilidade por qualquer perda que venha a ocorrer. 

 

9.1.15. Abrir e manter no canteiro de obras e permanentemente atualizado um diário denominado Diário 

de Obra, no qual serão obrigatoriamente registradas, pela COHAB-SP e pela CONTRATADA, 

todas as ocorrências da obra, tais como as afetas a serviços realizados, a entrada e saída de 

materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores climáticos, quantidades de 

funcionários e suas respectivas qualificações, e que, ainda, quando solicitado pela COHAB-SP, 

deverá ser apresentado em meio eletrônico cujos padrões, conteúdo e protocolos de comunicação 

serão oportunamente definidos. 
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9.1.16. Manter, no canteiro de obras, durante toda a sua execução, sob sua guarda e responsabilidade, os 

documentos exigidos no Caderno de Encargos – Anexo XVI, que é parte integrante deste 

contrato, documentos esses que constituirão o histórico da obra. 

 

9.1.17. Fornecer à COHAB-SP, sempre que solicitado, todos os dados técnicos que lhe sejam de 

interesse, bem como as informações e os elementos que lhe sejam necessários, notadamente 

aqueles inscritos no Diário de Obra, bem como atender prontamente às reclamações sobre seus 

serviços. 

 

9.1.18. Adotar as prescrições determinadas pela tradicional boa técnica de construção, especialmente as 

normas técnicas da ABNT e cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e 

federais que interfiram de alguma forma na execução das obras e serviços, notadamente as 

disposições do Decreto Municipal nº 50.977/2009, que estabelece procedimentos de controle 

ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, bem como 

institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 

53.047/2008. 

 

9.1.19. No caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 2º do Decreto Municipal nº 

50.977/2009, a adquirir os materiais de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA. 

 

9.1.20. Obter, por sua conta e responsabilidade, junto aos órgãos competentes, alvarás, autorizações e 

quaisquer documentos necessários à execução do objeto contratual. 

 

9.1.21. Responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos pela COHAB-SP, 

no sentido de atestar a qualidade e características dos materiais empregados, ou dos serviços 

executados. 

 

9.1.22. Entregar mensalmente, à COHAB-SP, relatório sobre o andamento e execução das obras e 

serviços, planta com demarcação dos trabalhos realizados no mês, o acumulado dos meses 

anteriores e o cronograma das obras e serviços realizados, que haverá de ser sempre comparado 

ao proposto no Contrato. 

 

9.1.23. Informar à COHAB-SP os nomes e as funções de seus empregados que atuarão na execução das 

obras, e fazê-lo por meio de dados que deverão ser mantidos sempre atualizados. 

 

9.1.24. Providenciar a retirada de qualquer preposto ou empregado cuja permanência no local das obras 

seja considerada inconveniente pela COHAB-SP, substituindo-o. 

 

9.1.25. Cumprir e fazer cumprir, por todos no canteiro de obras, os regulamentos disciplinares de 

segurança e de higiene existentes no local de trabalho, as exigências emanadas da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e o disposto na Lei nº 6.514/77, notadamente as 

Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela 

Portaria nº 3.214/78 e suas revisões, e especificamente a NR-18–Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção, sempre juízo das demais disposições legais aplicáveis à 

espécie. 

 

9.1.26. Fornecer à COHAB-SP para seu arquivo e acompanhamento por meio de controle mensal cópia 

de todo o procedimento legal exigido pela legislação vigente relativa à segurança e medicina do 

trabalho. 

 

9.1.27. Propiciar a seus empregados condições adequadas para o perfeito desenvolvimento dos serviços, 
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fornecendo-lhes os equipamentos e os materiais necessários ao bom desempenho e ao controle 

de suas tarefas. 

 

9.1.28. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de 

bebidas alcoólicas ou a adoção de quaisquer práticas passíveis de lhes comprometer ou desviar a 

atenção durante a jornada de trabalho. 

 

9.1.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito, e fazê-lo por meio de seus encarregados. 

 

9.1.30. Instruir seus empregados quanto a procedimentos afetos à prevenção de incêndios na área do 

empreendimento. 

 

9.1.31. Apresentar para controle e exame, sempre que a COHAB-SP o exigir, a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social de seus empregados, os comprovantes de pagamento de salários, as apólices 

de seguro contra acidente de trabalho e a quitação de suas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias relativas aos empregados que prestem ou tenham prestado serviços na obra 

objeto do presente contrato. 

 

9.1.32. Assegurar livre acesso à fiscalização da COHAB-SP aos locais de trabalho, atender a eventuais 

exigências solicitadas no prazo para tanto estabelecido e fornecer, sempre que instada, as 

informações pedidas. 

 

9.1.33. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à COHAB-SP ou a 

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente, por 

seu preposto ou por algum de seus empregados, não se excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em função da fiscalização ou do acompanhamento que sejam exercidos pela 

COHAB-SP. 

 

9.1.34. Providenciar o licenciamento e outros requisitos necessários para a instalação do canteiro e a 

execução dos serviços, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as taxas junto às entidades 

prestadoras e fornecedoras de serviços referentes ao consumo de água, esgoto, energia elétrica, 

gás, telefone e outras pertinentes e necessárias à realização das obras e serviços. 

 

9.1.35. Responsabilizar-se pelo período de 5(cinco) anos, contados a partir da emissão do “Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer defeito que 

decorra de falha técnica comprovada na execução das obras objeto deste contrato, bem como 

pela segurança e solidez dos trabalhos executados, nos termos do artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

9.1.36. Dar ciência imediata e por escrito à COHAB-SP de qualquer anormalidade que verifique na 

execução das obras e serviços, em especial comunicar, em tempo hábil, eventuais obstáculos ao 

ritmo de qualidade dos trabalhos em execução com proposta de solução se for o caso. 

 

9.1.37. Cumprir os prazos ajustados para a execução das obras e serviços relativos ao objeto deste 

Contrato, e se houver atrasos causados pela ocorrência de chuvas ou outras razões de força maior 

que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos, comprovar e justificar perante a COHAB-

SP os respectivos motivos para aprovação das revisões que, em virtude desses atrasos, se façam  

necessárias no cronograma físico-financeiro e eventual formalização do respectivo aditamento 

contratual. 

 

9.1.38. Cumprir no decorrer da execução de serviços de paisagismo, quando existirem, todas as metas 
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estabelecidas, inclusive no que tange à compensação ambiental, conforme previsão existente nos 

elementos técnicos que embasam a contratação, de modo a garantir o efetivo desenvolvimento 

de mencionada vegetação. 

 

9.1.39. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, e 

demais encargos previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em decorrência da execução 

do objeto da presente contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso. 

 

9.1.40. Aditar no Cadastro específico do INSS-CEI, quando for o caso, todas as alterações havidas que 

impliquem a alteração de metragens e quantidades das obras e serviços. 

 

9.1.41. Adotar todas as medidas preventivas que possam evitar eventuais queixas, reivindicações ou 

representações, de qualquer natureza, que se refiram às obras e serviços objeto do presente 

contrato. 

 

9.1.42. Entregar à Administração todas as notas fiscais, termos de garantia técnica, manuais e demais 

documentos correspondentes aos equipamentos fornecidos. 

 

9.1.43. Entregar à COHAB-SP o empreendimento em condições de plena habitabilidade e fruição, 

devendo já estarem aprovados pelos órgãos competentes e com averbação junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis da respectiva Circunscrição Imobiliária. 

 

9.1.44. Entregar à COHAB-SP Manual de Orientação sobre manutenção e conservação das unidades 

habitacionais, infraestrutura condominial e infraestrutura pública, bem como quanto às boas 

práticas para redução do consumo de água e energia. 

 

9.1.45. A entrega referida no item anterior será acompanhada de um treinamento a ser ministrado pela 

CONTRATADA aos beneficiários das moradias, sob a coordenação da COHAB-SP, devendo 

ainda a CONTRATADA manter plantão de atendimento aos moradores ao longo dos 

90(noventa) dias previstos entre a entrega provisória e a definitiva das obras. 

 

9.1.46. Aprovar os projetos em todos os níveis governamentais, quando necessário, para licenciamento 

do empreendimento. 

 

9.1.47. Responsabilizar-se pela obtenção do “habite-se”. 

 

9.1.48. Manter no canteiro de obras, após a conclusão das obras, equipe de manutenção e vigilância até 

a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

9.1.49. Fornecer pastas contendo elementos técnicos relativos ao empreendimento, quando solicitadas 

pela COHAB-SP. 

 

9.1.50. Entregar Data Book conforme Anexo XXIV 

 

9.1.51. Gestão Ambiental nos canteiros de obras: 

 

a. Elaborar e aplicar Plano de coleta seletiva nos canteiros de obras; 

 

b. Elaborar e aplicar Gestão de Resíduos Sólidos e RCD’s – Resíduos de Construção e 

Demolição em acordo com a legislação vigente; 

 

c. Elaborar e aplicar Plano ambiental em casos de desconstrução e reutilização dos RCD’s 
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recicláveis no empreendimento; 

 

d. Elaborar e aplicar Plano de logística para transporte de materiais; 

 

e. Apresentar licenças e estudos ambientais quando for o caso, dependendo da aplicabilidade 

no empreendimento: 

 
 EIA RIMA (Estudo de Impacto Ambiental) 
 EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) 
 Licença de instalação e de operação dos equipamentos 
 Licença para disposição de resíduos sólidos 
 Licença para desmatamento e cortes de árvores 
 Autorização para transporte de produtos florestais, emitido pelo IBAMA 

 

9.1.52. Controle tecnológico: Execução de ensaios, bem como acompanhamento e monitoramento dos 

resultados dos materiais utilizados na obra (argamassa, concreto, tijolos, blocos estruturais, aço, 

ferragens, estacas, entre outros). 

 

9.1.53. Check list de entrega: Execução de check list de verificação de funcionamento dos equipamentos 

e instalações das unidades habitacionais – bombas para caixas superior e inferior, ETE (Estação 

Elevatória de Esgoto), Aquecedor Solar, Instalações de água quente, Instalações de gás natural 

ou GLP encanado. 

 

9.1.54. Elaborar “as Built” de todas as redes de infraestrutura de serviços públicos implantadas no 

viário principal, bem como nas vias de acesso às Quadras “A” e “B” do Subsetor A1. 

 

9.1.55. Elaborar “as Built” de todas as instalações executadas nas edificações construídas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP 

 

10.1. Para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, a COHAB-SP obriga-se a: 

 

10.1.1. Nomear formalmente seu preposto para gerir o presente Contrato, no prazo de 10(dez) dias a 

contar da data de sua assinatura. 

 

10.1.2. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, o que não eximirá, de modo algum, as 

responsabilidades da CONTRATADA sobre os mesmos. 

 

10.1.3. Expedir a Ordem de Início de Serviços. 

 

10.1.4. Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, 

considerada a natureza de cada um deles. 

 

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, e fazê-lo de acordo como estabelecido neste contrato. 

 

10.1.6. Cobrar da CONTRATADA que se apliquem as medidas preventivas e corretivas determinadas 

nos regulamentos disciplinares de segurança e de higiene, nas exigências emanadas da CIPA, 

bem como no disposto na Lei nº 6.514/77, notadamente nas Normas Regulamentadoras relativas 

à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214/78 e suas revisões, e 

especificamente na NR-18–Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 

10.1.7. Solicitar da CONTRATADA e manter em arquivo, para acompanhamento por meio de controle 
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mensal, cópia de todo o procedimento legal exigido pela legislação vigente relativa à segurança 

e medicinado trabalho. 

 

10.1.8. A COHAB-SP comunicará e solicitará formalmente, a cada uma das Concessionárias de 

serviços públicos, tais como Sabesp, Comgás, Eletropaulo, Telefônica, Ilume, etc., o 

acompanhamento “durante” a execução das obras e serviços de implantação das respectivas 

infraestruturas, para que o recebimento das redes e posterior manutenção, se dê sem nenhuma 

dificuldade ou impasse técnico-construtivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPARTIÇÃO DE RISCOS E SUA MITIGAÇÃO 

 

11.1. A CONTRATADA é responsável por todos os riscos relacionados à presente Licitação, salvo 

disposição expressa em contrário. 

 

11.2. A CONTRATADA deverá promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume com 

a assinatura deste contrato e na execução das atividades descritas em seus anexos, devendo 

adotar soluções técnicas e/ou processos adequados e eficientes a mitigá-los. 

 

11.3. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos cujos riscos tenham sido alocados 

como de responsabilidade da CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO, conforme §8º 

do artigo 81 da Lei nº 13.303/2016. 

 

11.4. A CONTRATADA assume, dentre outros, os seguintes riscos, salvo se decorrentes de atos ou 

fatos cuja responsabilidade seja atribuída à COHAB-SP: 

 

11.4.1. Atraso no cumprimento do Cronograma de Implantação do Empreendimento; 

 

11.4.2. Erros, omissões ou alterações de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execução, 

e/ou de tecnologia da CONTRATADA, independentemente do aceite da COHAB-SP; 

 

11.4.3. Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado após a 

celebração do termo de transferência de posse da área disponibilizada pela COHAB-SP; 

 

11.4.4. Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras, inclusive de subcontratados, no que se 

incluem danos decorrentes de falha na segurança no local de sua realização; 

 

11.4.5. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças, alvarás e/ou permissões a serem 

emitidas por autoridades administrativas, exigidas para construção, implantação ou prestação 

dos serviços objeto do contrato, bem como de eventuais decisões judiciais que suspendam a 

execução das obras, decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da 

CONTRATADA; 

 

11.4.6. Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de negligência, de inépcia ou de 

omissão na implantação e na prestação dos serviços objeto do contrato; 

 

11.4.7. Custos com roubo, furto, destruição, ainda que parcial, oriundos de qualquer evento, ou perda 

de bens reversíveis alocados à execução do objeto; 

 

11.4.8. Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONTRATADA 

para realização de investimentos ou custeio das operações objeto do presente certame; 

 

11.4.9. Variação dos custos de insumos, operacionais, de manutenção, de compra, de investimentos, 

dentre outros dessa natureza; 
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11.4.10. Alteração do cenário macroeconômico ou aumento de custo de capital e variação das taxas de 

câmbio; 

 

11.4.11. Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que não tenham repercussão nas 

receitas e despesas da CONTRATADA; 

 

11.4.12. Custos diretos e indiretos da solução de ocupação ou invasão dos imóveis que se encontrarem 

sob sua posse bem como de todos os prazos judiciais e extrajudiciais decorrentes da solução 

adotada; 

 

11.4.13. Estimativa incorreta do valor dos investimentos a serem realizados; 

 

11.4.14. Constatação superveniente de erros, ou omissões na Proposta Comercial apresentada pela 

CONTRATADA ou nos levantamentos que a subsidiou, inclusive aqueles necessários para 

aferir os dados e projetos divulgados pela COHAB-SP; 

 

11.4.15. Embargo do empreendimento, novos custos, não cumprimento de prazos, necessidade de nova 

aprovação dos projetos pelos órgãos públicos competentes e/ou emissão de novas autorizações 

pelos órgãos competentes em razão da não observância pela CONTRATADA e/ou seus 

subcontratados das diretrizes indicadas nos documentos disponibilizados pela COHAB-SP ou 

nas cláusulas deste contrato, incluindo as eventuais compensações e condicionantes constantes 

das licenças necessárias; 

 

11.4.16. Alteração das concepções, projetos ou especificações que impliquem emissão de nova(s) 

licença(s) ou autorização(ões), arcando integralmente com os custos socioambientais direta ou 

indiretamente decorrentes da não observância da respectiva diretriz socioambiental, para o qual 

a CONTRATADA tenha concorrido. 

 

11.4.17. Greve e dissídio coletivo de funcionários da CONTRATADA, de subcontratados e/ou de 

fornecedores de materiais e serviços da CONTRATADA; 

 

11.4.18. Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal decorrente das atividades da 

CONTRATADA durante a implantação do objeto do contrato e no curso de toda a sua 

vigência, por danos que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam estes 

pessoas físicas ou jurídicas, empregados, prepostos, terceirizados ou subcontratados da 

CONTRATADA, que apresente nexo causal entre tais atividades e o dano; 

 

11.4.19. Alteração da legislação referente aos tributos sobre a renda e o lucro; 

 

11.4.20. Impactos decorrentes do não aproveitamento máximo permitido pela legislação aplicável, 

inclusive posturas municipais, para o imóvel onde será implantado o objeto do contrato, salvo 

comprovada motivação técnica devidamente certificada pela COHAB-SP; 

 

11.4.21. Os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de 

projeto básico. 

 

11.5. Os riscos a seguir listados são alocados à COHAB-SP: 

 

11.5.1. Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador seja preexistente à celebração do 

termo de transferência de posse da área disponibilizada pela COHAB-SP. 

 

11.5.2. Exigências, pelas autoridades competentes, de condicionantes, contrapartidas ou compensações 
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distintas ou adicionais àquelas previstas no Projeto Básico para obtenção ou cumprimento de 

autorizações, licenças, alvarás e/ou permissões, inclusive ambientais; 

 

11.5.3. Atrasos, restrição ou inexecução das obrigações da CONTRATADA causadas pela demora ou 

omissão dos órgãos e entidades das administrações públicas municipais, estaduais e federais nos 

projetos relacionados às Unidades Habitacionais, ressalvado o disposto no subitem 11.4.5 deste 

contrato; 

 

11.5.4. Decisões da COHAB-SP que, por quaisquer motivos ou circunstâncias, alterem no todo ou em 

parte as condições previstas no Projeto Básico, a ponto de causar desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

 

11.5.5. Atrasos ou inviabilidade da Implantação em razão da descoberta de sítios arqueológicos nas 

áreas de intervenção definidas para a Implantação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

12.1. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

12.2. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das 

condições econômicas globais do ajuste. 

 

12.3. Além das hipóteses elencadas na cláusula 11.5, somente caberá a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato nas hipóteses abaixo descritas: 

 

12.3.1. Ocorrência de caso fortuito ou força maior que deverá ser comunicada imediatamente a COHAB-

SP; 

 

12.3.2. Redução de custos oriundos de ganhos de produtividade ou redução de encargos setoriais, 

gerados por fatores externos à CONTRATADA; 

 

12.4. Não caberá a recomposição se ficar caracterizado: 

 

12.4.1. Que os impactos motivadores do pedido por parte da CONTRATADA poderiam ter sido 

neutralizados com a melhoria da prestação do serviço; 

 

12.4.2. Quando da ocorrência de culpa, inépcia ou omissão na execução das obras e serviços objeto do 

presente certame; 

 

12.4.3. Quando, de qualquer forma, a CONTRATADA tenha concorrido ou causado, direta ou 

indiretamente, para o evento gerador do desequilíbrio. 

 

12.5. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato será solicitada pela parte que 

se sentir prejudicada mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposição à outra 

parte. 

 

12.6. No caso de recomposição em favor da COHAB-SP, esta deverá comunicar à CONTRATADA 

e lhe conceder prazo de 30 (trinta) dias para que esta se manifeste sobre o requerimento.  

 

12.7. A depender da complexidade da questão, a critério da COHAB-SP, o prazo de que trata a 

cláusula 12.6 poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias.  
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12.8.  Não havendo manifestação pela CONTRATADA no prazo consignado na comunicação, a 

omissão será considerada como concordância em relação ao mérito da proposta da COHAB-

SP. 
 

12.9. Recebido o requerimento ou a manifestação da CONTRATADA, a COHAB-SP decidirá 

motivadamente em até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, 

justificadamente, sobre o reequilíbrio do contrato.  

 

12.10. Caso a COHAB-SP não se manifeste no prazo previsto no subitem anterior, a 

CONTRATADA poderá iniciar o procedimento de solução de divergências, nos moldes deste 

contrato.  

 

12.11. Importará em renúncia do direito de solicitar a recomposição a que alude o subitem 12.5 se 

transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado a partir do conhecimento, pela parte 

prejudicada, do evento que deu causa ao desequilíbrio.  

 

12.12. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado por requerimento 

da CONTRATADA que deverá ser fundamentado e instruído com os documentos necessários à 

demonstração do cabimento do pleito, inclusive quanto a: 

 

a) Identificação precisa do evento, acompanhado de evidência da responsabilidade da 

COHAB-SP, se for o caso, ou da ocorrência de caso fortuito e força maior. 

 

b) Comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela 

CONTRATADA, decorrentes do evento que deu origem ao pleito. 

 

12.13. A COHAB-SP terá livre acesso a informações, bens e instalações da CONTRATADA ou de 

terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela CONTRATADA em relação à 

ocorrência dos eventos causadores do desequilíbrio. 

 

12.14. Todos os custos com diligências e estudos necessários para a plena instrução do pedido de 

reequilíbrio correrão por conta das partes, em proporções iguais, em caso de procedência do 

pleito ao final. 

 

12.15. A COHAB-SP terá a prerrogativa de escolher a forma pela qual será implementada a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que será formalizada em 

Aditivo, buscando sempre assegurar a continuidade da execução das obras e prestação dos 

serviços, em especial, pelas seguintes: 

 

a) Prorrogação ou redução do prazo contratual; 

b) Revisão no valor dos pagamentos mensais; 

c) Combinação das formas anteriores, ou outras permitidas pela legislação a critério da 

COHAB-SP. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

 

13.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todas as 

obras e serviços objeto deste Contrato, a COHAB-SP, por meio de seus funcionários ou 

prepostos formalmente designados, se reserva o direito de, sem de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços. Para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a: 
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13.1.1. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela COHAB-SP e seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras, bem como aos 

documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

 

13.1.2. Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, na 

pessoa de seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou reconstruindo, quando for o caso, às suas 

próprias custas, os trabalhos que não obedeçam aos respectivos projetos, especificações, 

memoriais descritivos ou normas técnicas pertinentes. 

 
13.1.3. Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa 

técnica ou coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou, ainda, que 
ocorra por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP e de seus 
prepostos, cabendo à CONTRATADA, no caso, todos os ônus decorrentes da paralisação. 

 

13.1.4. Cientificar por escrito à COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

13.1.5. Cientificar por escrito à COHAB-SP ou aos seus prepostos, todas as ocorrências e providências 

relativas ao plano de qualidade adotado para a obra, nos termos das normas mencionadas neste 

Contrato. 

 

13.2. A COHAB-SP se fará representar, no local das obras e serviços, por seu preposto credenciado 

ou, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

 

13.3. A COHAB-SP poderá, sem prejuízo das suas atribuições de acompanhamento, contratar com 

profissionais, consultores ou empresas especializadas no controle quali-quantitativo dos serviços, 

assim como o acompanhamento e o desenvolvimento da execução à vista das normas técnicas. 

 

13.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos 

serviços, feitas pela COHAB-SP ou por seus prepostos à CONTRATADA, ou desta àquela, nas 

hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios se processadas por escrito ou 

devidamente registradas no Diário de Obras. 

 

13.4.1. As observações registradas no Diário de Obras deverão ser assinadas pelo representante da 

COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA. 

 

13.5. Serão realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seu preposto devidamente qualificado, que 

terão por objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição 

dos serviços executados para efeito de faturamento e a recepção de serviços concluídos, 

especialmente ao final da obra. 

 
13.5.1. Todas as vistorias serão acompanhadas por arquiteto ou engenheiro indicados pela 

CONTRATADA. 

 

13.6. A realização das vistorias deverá ser registrada no Diário de Obras, cujas anotações da 

fiscalização ali postas terão validade de comunicação escrita, e devem ser sempre rubricadas 

pelos representantes de ambas as partes. 

 

13.7. A CONTRATADA manterá no canteiro o Diário de Obras, devendo a COHAB-SP receber, 

obrigatória e semanalmente, as segundas vias das folhas do mesmo. 

 

13.8. No Diário de Obras estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que 

afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, as fiscalizações ocorridas 
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e suas observações, além das anotações técnicas e servirá, assim, de meio de comunicação 

formal entre as partes. 

 

13.9. A COHAB-SP realizará aleatoriamente em suas obras, por meio de entidades certificadoras, 

verificação de procedimentos de conformidade. 

 

13.10. A COHAB-SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso de não 

conformidade na execução das obras. 

 

13.11. Na inobservância dos preceitos de qualidade estabelecidos se constatada a “Não Conformidade”, 

a CONTRATADA será notificada para refazer os serviços, visando o atendimento da qualidade, 

conforme estabelecido nos documentos contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

14.1. A primeira medição corresponderá aos serviços executados no período compreendido entre a 

data autorizada para início dos serviços na Ordem de Início de Serviços (OIS) e o último dia do 

respectivo mês. 

 

14.2. As demais medições corresponderão aos serviços executados do primeiro dia ao último dia do 

mês seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos. 

 

14.3. Observada sempre a freqüência mensal das medições e mantido o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, o período de referência das medições poderá ser alterado, a critério da 

COHAB-SP, considerando aspectos administrativos ou relacionados com as fontes de recursos. 

 

14.4. Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços de engenharia 

executados, a CONTRATADA deverá apresentar ao responsável pelo recebimento dos 

materiais, as notas fiscais de aquisição de areia e pedra acompanhados dos certificados de 

procedência legal, bem como dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de 

declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou, no 

caso de uso de produtos ou subprodutos listados no artigo 2º do Decreto Municipal nº 50.977/09, 

de que as aquisições foram efetuadas de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA. 

 

14.5. As medições das obras e serviços executados deverão ser aprovadas pela COHAB-SP. 

 

14.6. Serão medidas apenas as obras e serviços executados e concluídos em conformidade com o 

disposto nos documentos que integram o presente Contrato. 

 

14.7. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 

quantidades medidas e seus preços correspondentes à etapa de serviços, e serão acompanhadas 

de elementos elucidativos adequados tais como fotografias, memórias de cálculo, desenhos e 

catálogos, entre outros. 

 

14.8. As medições serão acompanhadas por representantes da COHAB-SP e da CONTRATADA, 

estabelecido que eventuais divergências deverão ser corrigidas de acordo com o indicado pelo 

representante da COHAB-SP. 

 

14.9. As informações necessárias para emissão das faturas, referentes às medições realizadas no 

período, serão comunicadas à CONTRATADA até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente. 

 

14.10. As Medições de serviços serão requeridas formalmente à COHAB-SP sempre no primeiro dia 
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útil do mês subseqüente ao da execução dos mesmos, através de processo administrativo, ou 

conforme estabelecido nesse contrato. 

 

14.11. As Medições serão apresentadas mensalmente, ao Fiscal do Contrato, para as análises, 

conferências e aprovação. 

 

14.12. Nas Medições somente poderão constar os serviços executados, aprovados e recebidos pela 

Fiscalização do Contrato no período a que se refere. 

 

14.13. Todas as Medições deverão conter Memória de Cálculo, Croquis, peças gráficas (Desenhos) do 

Projeto Executivo, Planilha Geral com colunas mostrando o realizado “No Mês” e coluna 

mostrando o realizado “Acumulado” de Quantidades e Custos, Relatórios Fotográficos, etc. e 

deverão estar devidamente aprovadas pela Fiscalização do Contrato antes de ser encaminhada 

para aprovação dos demais setores pertinentes da COHAB-SP para posterior envio ao setor 

financeiro e pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

15.1. A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo às obras e serviços efetivamente 

realizados, medidos e aprovados mensalmente relativamente às etapas constantes do 

Cronograma Físico-Financeiro - Anexo XVII, vedados quaisquer adiantamentos. 

 

15.1.1. Com base no documento técnico, constante no Edital, em conformidade com o Art. 42, §1º, 

inciso I, alínea “c” da Lei nº 13.303, de 2016, e também presente na CLÁUSULA QUARTA – 

DO VALOR DO CONTRATO, para as obras e serviços a serem executados sob o regime de 

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, serão utilizados para efeito de medição, as frações do 

empreendimento previamente definidas pela COHAB-SP, e os preços de cada etapa obtidos 

pela aplicação linear do percentual representado pelo “valor global orçado”, sobre os preços 

orçados para cada etapa prevista no Cronograma Físico-Financeiro. 

 

15.1.2. Os valores para pagamento das medições mensais serão obtidos de maneira proporcional aos 

serviços medidos com base no preço da respectiva etapa, este obtido na forma do item anterior. 

 

15.2. Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela COHAB-SP deverão estar indicados 

na fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar acompanhada dos originais, cópias 

autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração mediante o cotejo com o 

original, dos seguintes documentos referentes ao mês anterior dos serviços prestados, exceção 

para a última fatura que será apresentada com os documentos do mês anterior e do mês da 

execução dos serviços: 

 

a) Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e recolhidas na 

forma da legislação pertinente, e 

 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando solicitado pela 

COHAB-SP, contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos 

contracheques. 

 

15.3. A não apresentação das comprovações indicadas no item anterior assegura à COHAB-SP o 

direito de sustar o pagamento respectivo ou os pagamentos seguintes. 

 

15.4. A COHAB-SP pagará as faturas correspondentes aos serviços e obras com recursos 

provenientes do convênio COHAB-SP e SP Urbanismo, conforme previsto no Anexo XXIII. 
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15.5. A fatura representativa das obras e serviços medidos deverá ser entregue, no primeiro dia útil 

subseqüente à análise e aprovação da respectiva medição, na Diretoria Financeira da COHAB-

SP, e esta terá 24 (vinte e quatro) horas para promover seu aceite.  

 

15.6. Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser observado o prazo de 30 

(trinta) dias, sem qualquer incidência de atualização monetária. 

 

15.7. No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que apresentem, o prazo para 

pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela Diretoria Financeira da 

COHAB-SP. 

 

15.8. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de depósito em conta corrente ou 

ordem de pagamento, no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, observada a 

ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento. 

 

15.9. O depósito da respectiva quantia configurará plena, geral e irrevogável quitação para todos os 

fins e efeitos de direito. 

 

15.10. A efetivação do pagamento à CONTRATADA fica condicionada à ausência de registro no 

CADIN Municipal nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 

2005. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA, 

de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º nos termos da Lei nº 14.094/2005. 

 

15.11. É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

 

15.12. É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas ou duplicatas por meio de 

banco, senão quando prévia e expressamente autorizado pela COHAB-SP. 

 

15.13. O descumprimento do disposto no item acima implicará a aplicação de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total contratado. 

 

15.14. Se da infringência do disposto nos subitens 15.11 e 15.12 advier protesto do título, a 

CONTRATADA deverá efetuar à suas expensas o respectivo cancelamento, no prazo máximo 

de 05(cinco) dias, contados da data da emissão do correspondente instrumento cartorário, sem 

prejuízo de arcar com a penalidade prevista no item anterior. 

 

15.15. Havendo atraso no pagamento, em decorrência de fato não atribuído à CONTRATADA, aos 

valores devidos serão acrescidos correção monetária com base na variação do índice INCC/FGV 

e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde o dia do 

vencimento até a data do efetivo pagamento. 

 

15.16. Até a entrega das unidades habitacionais e das demais obras e serviços, o valor será reajustado 

com base na variação do índice INCC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, sendo que a 

partir da entrega das unidades habitacionais e das demais obras o cálculo será feito com base na 

variação do índice IPCA/IBGE. 

 

15.17. Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o disposto nesta cláusula, as partes 

concordam desde já com a sua adequação aos novos dispositivos legais observada a 

recomposição do equilíbrio econômico do contrato, se cabível. 

 

15.18. A liberação do pagamento da primeira medição ficará condicionada à apresentação pela 
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CONTRATADA à COHAB-SP da comprovação da colocação de Placa da Obra e da Matrícula 

da Obra no INSS, bem como da implementação do PCMAT e da comunicação prévia à DRT das 

datas de início e previsão de término das obras, nos termos da NR-18. 

 

15.19. Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados no mês em que o percentual 

físico realizado acumule 100% (cem por cento), a CONTRATADA deverá já ter apresentado, 

quando cabíveis, os seguintes documentos: 

 

a) todos os projetos executivos e desenhos em conformidade como construído (as built); 

 

b) resultados dos testes e ensaios realizados; 

 

c) declaração de quitação total, inclusive quanto a custos indiretos eventualmente não 

previstos na proposta comercial da CONTRATADA, liberando a COHAB-SP de qualquer 

pagamento futuro relativamente ao presente contrato; 

 

d) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; 

 

15.20. O valor da última medição não poderá ser inferior a 5%(cinco por cento) do valor total do 

contrato 

 

15.21. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer 

que sejam, nem implicará em aprovação definitiva das obras e serviços executados, total ou 

parcialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE 

 

16.1 Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial, na Lei Federal nº 10.192 de 

14 de fevereiro de 2001, o reajuste será anual com base nos índices FIPE para Construção Civil 

e Obras Públicas/SP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, adotando-se as colunas 

“Terraplenagem”, “Pavimentação”, “Edificação”, “Rede de Água” e “Rede de Esgotos” para os 

respectivos serviços, a coluna “Edificação” para os serviços de drenagem e a coluna “Serviços 

Gerais com predominância de mão-de-obra” para os demais serviços, contado da data base do 

orçamento da COHAB-SP. 

 

16.2 Na hipótese das medidas econômicas vigentes serem revisadas pelo Governo Federal, a 

COHAB-SP adotará as normas que vierem a ser implantadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

17.1. O contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição para a justa remuneração da obra, serviço 

ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

ajuste, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências 

incalculáveis, retardadoras ou impeditivas, ou ainda, na hipótese de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

17.2. O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 

 

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 
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II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal nº 13.303/16; 

 

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originários; 

 

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 

 

17.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões do objeto deste instrumento, observado os termos e limites previstos no §1º do artigo 

81 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

17.4. As alterações contratuais deverão ser previamente justificadas por escrito e autorizadas pela 

autoridade competente, devendo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo ao presente 

contrato, respeitadas as disposições do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e da Lei Federal n° 

13.303/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

18.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) da execução do presente contrato, sendo 

que a não observância do referido limite percentual acarretará na rescisão contratual, por 

inexecução do ajuste, atendidas as demais disposições do artigo 78 da Lei nº 13.303, de 2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES 

 

19.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, bem como das demais sanções cabíveis de 

acordo com o previsto neste contrato e na legislação de regência, as infrações às disposições 

contratuais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa dos interessados, com as seguintes sanções e penalidades, a serem aplicadas de modo 

proporcional à gravidade da falta que as gerou: 

 

19.1.1. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a 

rescisão do contrato ou sanção mais severa; 

 

19.1.2. Multa a ser aplicada nos montantes e para as infrações abaixo relacionadas: 

 

19.1.2.1. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso 

no início das obras ou serviços, até o limite de 20(vinte) dias corridos, sob pena de rescisão 
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contratual; 

 

19.1.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço 

considerado pela fiscalização mal executada, independentemente da obrigação de refazimento do 

serviço, nas condições estipuladas neste contrato; 

 

19.1.2.3. Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor dos serviços constantes da OIS, 

referente à elaboração dos projetos executivos, por dia de atraso na entrega dos respectivos 

serviços, até o limite de 15(quinze) dias, quando ficará configurada a inexecução total ou parcial 

do ajuste, conforme o caso; 

 

19.1.2.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no 

cronograma físico-financeiro da obra acumulado até a data da vistoria na hipótese de ser 

verificado que os serviços foram executados em atraso ou ainda em desacordo com o 

cronograma de obras inicialmente previsto de forma a acarretar sua alteração; 

 

19.1.2.5. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato reajustado, 

por dia de atraso na entrega final das obras; 

 

19.1.2.6. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato reajustado, a ser aplicada 

de modo proporcional à gravidade da falta nas demais hipóteses não previstas nas letras 

anteriores e que configurem inexecução parcial do ajuste; 

 

19.1.2.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato reajustado, pela inexecução 

total do ajuste. 

 

19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COHAB-

SP, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inciso III do artigo 83 da Lei nº 

13.303/2016 e demais normativos aplicáveis, quando a infração contratual apresentar gravidade 

tal que recomende a medida; 

 

19.1.3.1. No caso de descumprimento dos requisitos previstos neste instrumento, estabelecidos 

com base no Decreto Municipal n° 50.977/2009, o limite de prazo para a sanção administrativa 

de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, nos 

termos do inciso V do §8° do art.72 da Lei Federal n° 9.605/98, observadas as normas legais e 

regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal. 

 

19.1.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

COHAB-SP, ou cobrada judicialmente, nos termos do §1º do artigo 83 da Lei nº 13.303/2016. 

 

19.1.5. As partes reconhecem que as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as 

outras, sendo que o total da multa não poderá exceder o montante correspondente a 20% (vinte 

por cento) do valor contratual. 

 

19.1.6. A reabilitação da CONTRATADA será realizada perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da respectiva sanção. 

 

19.2. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto 

por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
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vantagem financeira ou não financeira ou benefícios de qualquer espécie que constitua prática 

ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de 

outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores 

ajam da mesma forma (cláusula incluída por força do Decreto Municipal nº 44.279, de 2003, 

com a redação dada pelo Decreto nº 56.633, de 2015). 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

20.1. Mediante aviso expresso, com antecedência mínima de 30 dias, a COHAB-SP poderá, a seu 

exclusivo critério, suspender total ou parcialmente a execução das obras e serviços, hipótese em 

que pagará à CONTRATADA, o valor das obras e serviços regularmente executados até a data 

comunicada para início da suspensão. 

 

20.2. A comunicação para reinício das atividades deverá ser feita por escrito pela COHAB-SP, e a 

CONTRATADA disporá do prazo de 10 (dez) dias para a sua retomada, a contar do 

recebimento da comunicação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 

 

21.1. Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da COHAB-SP, não 

apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão rejeitados e, no caso de obras e 

serviços no canteiro, inclusive mediante registro no Diário de Obras, caberá à CONTRATADA 

todos os ônus e encargos da reparação, que deverá se efetivar, no máximo, dentro do prazo para 

tanto estipulado pela COHAB-SP no mesmo registro. 

 

21.2. Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo a ser estipulado, a COHAB-SP estará 

autorizada a contratar terceiros para executar os reparos por conta da CONTRATADA e 

ingressar em Juízo com a competente ação de perdas e danos, tudo sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis. 

 

21.3. Nenhum serviço fora das especificações constantes deste Contrato será executado pela 

CONTRATADA, ainda que em caráter extraordinário, salvo com a concordância expressa da 

COHAB-SP, e conforme as condições previstas neste instrumento. 

 

21.4. O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento Provisório da Obra e 

Recebimento Definitivo da Obra. 

 

21.5. Recebida pela COHAB-SP a comunicação da CONTRATADA, de conclusão das obras, 

devidamente anotada no Diário de Obras, os engenheiros fiscais da COHAB-SP, juntamente 

com os técnicos da CONTRATADA, no prazo de até 15 dias, vistoriarão as obras e lavrarão 

termo de verificação circunstanciado no mesmo Diário de Obras, após o que será emitido o 

Termo de Recebimento Provisório das obras, desde que sejam constatadas, quando cabíveis, as 

seguintes condições: 

 

21.5.1. Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes e 

especificações aprovados; 

 

21.5.2. Limpeza da obra e dos canteiros; 

 

21.5.3. Entrega e aceitação do Levantamento Planialtimétrico e Cadastral e das Plantas 

Cadastrais do empreendimento; 
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21.5.4. Comprovação das aprovações necessárias nas instâncias municipais e estaduais. 

 

21.5.5. Obtenção de certidão negativa de débito, junto ao INSS, referente à matrícula da obra. 

 

21.6. Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item anterior, mas cujas 

desconformidades sejam, a critério dos engenheiros fiscais da COHAB-SP, passíveis de 

reparação no prazo de observação de 90 dias, serão rejeitados no termo de verificação 

circunstanciado, porém, sem prejuízo da emissão do Termo de Recebimento Provisório com 

Ressalvas, hipótese em que caberá à CONTRATADA todos os ônus e encargos da reparação, a 

qual deverá se efetivar dentro de referido prazo. 

 

21.7. No caso de não recebimento provisório, a CONTRATADA deverá, no prazo fixado pelos 

engenheiros fiscais no Termo de Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências para 

sanar os problemas ali apontados, e que determinaram o não recebimento, sem prejuízo da 

aplicação, pela COHAB-SP, das penalidades cabíveis. 

 

21.8. Não sendo realizadas as reparações exigidas pela COHAB-SP, poderá esta ingressar em Juízo 

com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

 

21.9. Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, a COHAB-SP poderá, em 

qualquer caso de seu interesse para habitabilidade, e desde que não haja prejuízo dos serviços, 

aceitar parcialmente as obras para livre e imediata utilização de quaisquer etapas, partes, 

serviços, áreas ou instalações, mediante emissão de Termo de Recebimento Parcial Provisório. 

 

21.10. Decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias de observação das obras, contado do recebimento 

provisório e desde que não haja qualquer pendência, a CONTRATADA poderá requerer o 

recebimento definitivo das obras. 

 

21.11. O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver totalmente concluída, em 

adequação aos termos contratuais, após vistoria que a comprove, especialmente a entrega da 

documentação que demonstre regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, 

ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do disposto no 

artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

21.12. Após realizada a vistoria final e tendo a COHAB-SP aprovado a obra, considerando que a 

mesma esteja em plena conformidade de execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes 

e especificações aprovados, as Partes assinarão o Termo de Aceitação Definitiva da Obra, 

mediante a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

 

21.12.1. Certidão Negativa de Débito do INSS referente aos serviços e obras do Contrato; 

 

21.12.2. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

 

21.12.3. Recibos ou comprovantes das ligações definitivas dos serviços públicos, tais como 

água, esgoto, gás, telefone, eletricidade, etc.; 

 

21.12.4. “Habite-se” total da obra objeto do presente Contrato; 

 

21.12.5. Plantas aprovadas relativas a eventuais modificações ocorridas no projeto previamente 

aprovado pela Prefeitura; 
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21.12.6. Certidões comprovando a averbação da construção nos competentes Serviços de 

Registros de Imóveis. 

 

21.12.7. Certidões e licenças de uso e/ou funcionamento nos diversos Órgãos e Concessionárias 

Públicas competentes; 

 

21.12.8. Desenho – como construído – (“as built”) que represente fielmente as obras e 

instalações executadas, geradas no programa gráfico AUTOCAD 2010; 

 

21.12.9. Manual de Manutenção, Operação e Consulta, contendo no mínimo obrigatoriamente 

os itens abaixo descritos: 

 

a) Um caderno de especificações técnicas intitulado de Manual de Manutenção que 

permita manter as obras entregues em boas condições de funcionamento e com boa aparência; 

 

b) Deverá incluir um memorial descritivo com a relação dos serviços de revestimentos, 

acabamentos, forros, divisórias, entre outros com instruções de limpeza e conservação para todos 

os acabamentos utilizados na obra; 

 

c) Orientação para o uso e manutenção dos equipamentos e instalações (Bombas para 

caixas d’água superior e inferior, EEE (Estação Elevatória de Esgoto), ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto), Aquecedor Solar, Instalações de água quente, Instalações de gás natural 

ou GLP encanado devem orientar por intermédio de: 

 
- Folhetos Técnicos; 
- Recomendações dos fabricantes ou fornecedores quanto a manutenção; 
- Documentos de garantia; 
- Instruções de operação;  

d) Para consulta: 

- Listagem de todos os fornecedores, materiais e equipamentos para efeito de substituição, 

complementação ou assistência técnica dos equipamentos e instalações citadas no item “c”. 

 

21.12.10. Manuais Técnicos e desenhos dos equipamentos instalados na obra; 

 

21.12.11. Certificados de Garantia e cópia da nota fiscal autenticada, dos equipamentos 

instalados; 

 

21.12.12. Chaves de todos os compartimentos da obra. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

22.1. A rescisão do contrato poderá ser:  

 

a) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

b)  judicial, nos termos da legislação; 

 

22.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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22.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

 

I - Devolução da garantia; 

II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

 III - Pagamento do custo da desmobilização. 

 

22.4. Também implicará a rescisão unilateral do contrato a aplicação à CONTRATADA da pena de 

declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária para licitar e contratar com a 

Administração Pública, ainda que em decorrência de falta cometida em outro procedimento 

administrativo, nos termos do artigo 29 da Lei nº 13.278/2002. 

 

22.5. Rescindido o contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar 

da data da publicação da rescisão contratual na imprensa oficial, para desmobilizar o canteiro e 

deixá-lo inteiramente livre e desimpedido. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 

 

23.1. As partes elegem a Mediação como meio prévio de solução para as controvérsias que venham a 

surgir entre elas, oriundas ou relacionadas à presente relação contratual, inclusive as relativas à 

interpretação, validade, eficácia, execução e a qualquer forma de extinção do presente contrato. 

 

23.2. Caso a tentativa de consenso não logre êxito na Mediação e as partes decidam submeter a 

controvérsia à tutela judicial ou arbitral, poderão a qualquer tempo, ainda que iniciado o 

processo judicial ou arbitral, retomar o procedimento de Mediação, hipótese em que requererão 

ao juiz ou ao árbitro a suspensão do respectivo processo por prazo suficiente para a solução 

consensual do conflito. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE 

 

24.1. Faz parte integrante, vinculada e indissociável deste contrato, como se nele estivessem 

transcritos. 

 

a) O Edital de Licitação nº [**] e seus Anexos, em especial o Projeto Básico, Memoriais 

Descritivos e o Caderno de Encargos; 

 

b) A proposta da CONTRATADA; 

 
c) As especificações técnicas da COHAB-SP para o presente contrato com as quais 
concorda a CONTRATADA sem condições ou ressalvas. 
 
d) Termo de Ciência e de Notificação do Tribunal de Contas do Município. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 

 

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do de São Paulo, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste Contrato, devendo a 

parte vencida pagar à vencedora as custas, as despesas extrajudiciais e demais cominações legais 

e contratuais eventualmente cabíveis. 
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E por estarem assim acordadas, após lido e achado conforme, firmam as partes este contrato em 

03 (três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas instrumentárias. 

 

 

 

São Paulo, ___ de _____________ de 20__ 

 

 

 

Pela COHAB-SP: 

______________________ _____________________________ 

(nome e cargo) (nome e cargo) 

 

 

 

Pela CONTRATADA: 

  
NOME:   NOME: 

RG:   RG: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
  

NOME:   NOME: 

RG:   RG: 
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ANEXO XIII 

 

 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA – GARANTIA DE CONTRATO 

 

À 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP. 

 

Ref.: LICITAÇÃO n° 

A/C Comissão Permanente de Licitações  

Prezados Senhores: 

 

Por este instrumento de Carta de Fiança, o Banco (razão social, CNPJ e endereço), por seus representantes 

legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios 

dos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, da __________________(razão social, CNPJ e endereço) 

visando garantir, em todos os seus termos, o Termo de Contrato nº _____________, que tem por objeto 

_________. 

 

A presente garantia tem o valor de R$ __________ (________) e o prazo de validade desta fiança é de (**) 

dias, contado da data da sua emissão. 

 

Durante este período a COHAB-SP poderá ter o seu valor recebido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de 

nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o Termo de Contrato ora afiançado sofra 

prorrogação. Da mesma forma apresente fiança bancária será prorrogada pelo mesmo período, mediante 

simples carta de solicitação da COHAB-SP. 

 

O fiador declara, sob as penas da lei, que seu patrimônio líquido é de R$ _________(__________) e que o 

seu volume de fianças bancárias emitidas e vigentes é inferior aos limites operacionais de exposição de risco 

estabelecidos pelos órgãos reguladores competentes. 

 

Atestamos signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as 

formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do 

Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato. 

 

Pelo BANCO: 

   
(nome e cargo)  (nome e cargo) 

 

TESTEMUNHAS: 

 
NOME:  NOME: 

RG:  RG: 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Nome e assinatura dos representantes do banco, com firma reconhecida. 

Assinatura de duas testemunhas (nome e RG). 
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ANEXO XIV 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

Contrato n°:  

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 

UNIDADES HABITACIONAIS INFRAESTRUTURA PÚBLICA E DEMAIS SERVIÇOS, 

NA ÁREA DENOMINADA SUBSETOR A1, INSERIDA NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO 

URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA - Lei 15.893/13, nos termos das especificações 

deste Edital e seus anexos. 

Contratante: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃOPAULO – COHAB-SP 

CONTRATADA: 

 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, para fins de instrução e julgamento, 

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais 

e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial da Cidade – D.O.C., Seção 

do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, de conformidade com o artigo 2º do Decreto Municipal 

n° 58.169, de 28 de março de 2018, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

São Paulo, ___ de _____________ de 20__ 

 

Pela COHAB-SP: 

___________________    ___________________     

(nome e cargo)     (nome e cargo) 

  

 

  

Pela CONTRATADA: 

 

_________________________________             ________________________________ 

NOME:  NOME: 

RG:  RG: 
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ANEXO XV 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Contratante: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – 

COHAB-SP 

CNPJ nº:  

Contratada: 

CNPJ nº: 

Contrato nº: 

Vigência: 

Objeto: 

Valor: 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-

se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

São Paulo, ___ de _____________ de 20__ 

 

 

__________________________ ______________________ 

Diretor Presidente Diretor Técnico 
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ANEXO XVI 

CADERNO DE ENCARGOS 

Este Caderno de Encargos tem por finalidade fixar as condições administrativas e 

técnicas a serem observadas na execução das obras e serviços objetos desta licitação. 

 

1.1. PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS 

a. O prazo estabelecido para a execução total das obras e serviços, constante do 

cronograma físico de obras, deverá ser rigorosamente observado e será contado a partir 

da data da expedição da Ordem de Início dos Serviços, pela COHAB-SP. 

b. A execução das obras e serviços deverá observar, nas suas diversas etapas, os prazos e 

quantidades previstas expressos no cronograma físico-financeiro. 

c. Não serão computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas, de calamidade 

pública ou outros fatos que afetem substancialmente a execução dos serviços então em 

andamento, devidamente comprovados pela fiscalização da COHAB-SP e registrados 

no Livro de Ocorrências de Obras. 

d. Ocorrendo o previsto no item anterior, desde que devidamente justificado e aprovado 

pela COHAB-SP, e sendo concedida prorrogação do prazo contratual, observar-se-á o 

seguinte: 

d.1. A CONTRATADA deverá apresentar novo cronograma físico-financeiro para ser 

submetido à aprovação da COHAB-SP; 

d.2. A prorrogação será conforme os dias efetivamente atrasados e comprovados pela 

fiscalização da COHAB-SP; 

d.3. Não serão admitidas alterações nos valores mensais previstos no cronograma anterior, 

mas apenas o deslocamento horizontal das parcelas mensais subseqüentes à data de 

vigência do novo cronograma. 

e. Ressalvando o disposto nas letras “c” e “d” deste item, serão aplicadas à 

CONTRATADA em caso de atrasos na execução das obras e serviços, as sanções 

previstas no Edital e no Contrato. 

 

1.2. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

a. A CONTRATADA se obriga a executar as obras e serviços obedecendo integral e 

rigorosamente os projetos, plantas, diretrizes, normas e especificações, planilha de 

orçamento, cronograma físico-financeiro e demais documentos constantes do presente 

Edital; 

b. Os projetos aprovados pela COHAB-SP são integrantes e se completam na execução da 

obra. Qualquer modificação nestes elementos originais, só poderá ser efetuada com 

autorização formal e escrita da COHAB-SP; 

c. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à 

fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das obras e 

serviços, como também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de 

segurança e estabilidade da obra; 

c.1. Ocorrendo o previsto acima, como objetivo de não causar danos nem à 

CONTRATADA, nem à COHAB-SP, poderá a fiscalização autorizar medida se/ou 

procedimentos de caráter emergencial, justificando a execução dos serviços e sua 

autorização; 
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d. Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços nos 

seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da 

obra, integrante da proposta, mantendo ainda no local das obras, sob sua guarda e 

responsabilidade e com livre acesso à fiscalização da COHAB-SP, os seguintes 

documentos: 

d.1. Um Livro Diário de Obras e Livro Diário de Ocorrências de Obras; 

d.2. Uma via do contrato e todas as suas partes integrantes; 

d.3. As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os registros de ensaios e controle e demais 

documentos técnicos da obra; 

d.4. Arquivo ordenado de relatórios, pareceres, cópia de correspondências trocadas com a 

COHAB-SP, avaliações e medições realizadas e demais documentos administrativos da 

obra; 

d.5. Registro de autorizações; 

d.6. Cronograma físico-financeiro da execução; 

d.7. Programação física especificada da obra, com representatividade permanente; 

d.8. Registro semanal do número de operários e quinzenal dos equipamentos alocados na 

obra; 

d.9. Coletânea das Normas Técnicas pertinentes à obra; 

e. Os documentos relacionados na letra “d” deste item são propriedades da COHAB-SP e 

constituirão o processo da obra, devendo permanecer no canteiro durante toda a sua 

execução e serem entregues à COHAB-SP, após a conclusão da mesma; 

f. No Livro de Ocorrências de Obras serão lançadas, pela CONTRATADA e pela 

COHAB-SP, todas as ocorrências relevantes da obra que recomendem medidas urgentes 

e imediatas e no Livro Diário da Obra, serão anotadas as atividades cabíveis, tais como: 

serviços realizados, entrada e saída de materiais, anormalidades, chuvas, etc, de modo a 

constituir um completo registro de execução de obra; 

g. A CONTRATADA colocará na direção das obras e serviços, profissional devidamente 

habilitado, que será seu responsável na forma da legislação vigente e manterá em tempo 

integral no canteiro de obras um engenheiro preposto devidamente credenciado que 

substituirá o responsável técnico na sua ausência; 

h. Os profissionais de nível superior da CONTRATADA e o mestre geral deverão ter seus 

respectivos currículos aprovados pela COHAB-SP; 

h.1. Os encarregados das obras serão pessoas de experiência e idoneidade técnica. Deverão 

permanecer na obra durante as horas de trabalho, e estarem habilitados a prestar 

esclarecimentos pertinentes à mesma, sempre que solicitados por representantes da 

COHAB-SP; 

i. A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços os técnicos e a mão de obra 

necessária à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá 

unilateralmente em toda plenitude; 

j. A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, bem 

como, deverá obedecer às posturas oficiais que regulamentam a segurança e medicina 

do trabalho; 

k. A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo 
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com o objetivo da mesma. O ônus pelo transporte, guarda e manutenção dos 

equipamentos serão de sua exclusiva responsabilidade; 

k.1. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados são considerados como 

garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, não podendo ser 

retirados do local da obra, sem prévia autorização por escrito da COHAB-SP, que 

poderá determinar a remoção de materiais ou equipamentos sem serventia ou que estejam 

em desacordo com as exigências contratuais; 

l. O uso, devido ou não, na execução das obras e serviços objeto deste contrato, de marcas 

e patentes sujeitas a “royalties” ou outros encargos semelhantes, obrigará 

exclusivamente a CONTRATADA; 

m. A COHAB-SP se reserva o direito de contratar com outras empresas simultaneamente e 

para o mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daqueles abrangidos pelo 

contrato. Neste caso, a CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades à 

introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução de serviços; 

m.1. A responsabilidade relativa a danos ou prejuízos à CONTRATADA que sejam causados 

por estas empresas serão recíprocas e exclusivas, entre as empresas envolvidas, sem ônus 

à COHAB-SP; 

n. A execução e operação das obras provisórias e definitivas, assim como transporte de 

materiais e/ou equipamentos deverão ser realizados de modo a não interferir 

desnecessária ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

particulares; 

o. Cabe à CONTRATADA desde o início até o Recebimento Definitivo das Obras, a 

segurança de todas as obras realizadas no canteiro sob sua responsabilidade, inclusive as 

executadas por terceiros. Correrão por sua conta as despesas com reparos ou 

recomposições de eventuais danos causados às mesmas, ressalvando-se aqueles 

comprovadamente causados pelos ocupantes; 

p. Correrão por conta da CONTRATADA ou de seu segurador, a reparação de danos 

causados a terceiros em decorrência das obras e serviços, ressalvadas as despesas 

necessárias às desapropriações e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos 

da COHAB-SP ou de seus prepostos, bem como, todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias e definitivas, até o recebimento 

definitivo das mesmas pela COHAB-SP; 

q. Na conclusão das obras e serviços objeto do contrato, a CONTRATADA após a 

necessária autorização da COHAB-SP, deverá remover todo o equipamento utilizado, o 

material excedente, os entulhos e as instalações provisórias, com exceção do escritório 

de obras, entregando provisoriamente os serviços, o local e as áreas contíguas em 

condições de limpeza e de uso imediato. O escritório acima deverá ser retirado quando 

do Recebimento Definitivo das Obras, ou quando da autorização da COHAB-SP; 

r. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, que 

possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico, deverão ser alvo 

de imediata comunicação à COHAB-SP para as providências de ordem legal; 

s. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pela COHAB-SP, 

cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente. 

t. Poderão ser utilizados processos construtivos que estejam aprovados e autorizados pela 

COHAB-SP. 

 



 

          
   

  

 

 

76 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
 

 

FLS. 

PA 2018-0.045.917-0 
 

1.3. SEGUROS DA OBRA E RESPONSABILIDADES 

1.3.1. A CONTRATADA se obriga a manter os seguintes seguros: 

 
 Risco de Responsabilidade Civil do construtor (RCC); 
 Contra acidentes de trabalho; 
 Riscos diversos de acidentes físicos da obra; 

 

1.3.1.1 O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) deverá 

ser apresentado à fiscalização da COHAB-SP para a emissão da OIS. A não 

apresentação implica na não emissão da OIS; 

1.3.1.2 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro obrigatório contra 

acidentes de trabalho, correndo à sua conta todas as despesas não cobertas pelo 

seguro. 

1.3.1.3 A CONTRATADA se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre 

escolha, seguro contra os riscos diversos de acidentes físicos, fogo,etc. Em caso 

de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá 

pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à COHAB-SP ou à coisa, 

propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução das obras e 

serviços, correndo à sua expensa os ressarcimentos e/ou indenizações que tais 

danos venham a causar; 

 

1.3.2. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de: 

 

1.3.2.1 Sua negligência, imperícia e imprudência e/ou omissão; 

1.3.2.2 Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

1.3.2.3 Ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros, que se referir à obra; 

1.3.2.4 Acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus 

ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela; 

 

1.3.3. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a cargo 

da CONTRATADA, terá esta, independentemente de cobertura de seguro, um prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, a partir da notificação da COHAB-SP, para dar início à 

reparação ou reconstrução das partes atingidas; 

1.3.3.1 A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre 

os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a 

ocorrer no curso da obra; 

1.3.3.2 A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, 

inclusive no caso de erosão, cabendo ainda a guarda e manutenção da obra até o 

Recebimento Definitivo das Obras; 

1.3.3.3 A CONTRATADA, nos termos do artigo 618 do Código Civil, responderá, 

durante 05(cinco) anos, a partir da data do Recebimento Definitivo das Obras 

pela solidez e segurança, inclusive, pelos reparos que venham a ser necessários, 

em decorrência de execução imperfeita, isentando a COHAB-SP de quaisquer 

ônus; 
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1.3.3.4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade técnica pela execução da obra 

junto ao CREA, (A.R.T.), Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes, 

devendo enviar os comprovantes (cópias) à COHAB-SP. 

 

1.4. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 

1.4.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a COHAB-SP ou 

a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 

fiscalização da COHAB-SP, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelo canteiro, 

por seus representantes devidamente credenciados; 

1.4.2 A COHAB-SP se fará representar no local das obras e serviços por engenheiro 

credenciado e na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas 

atribuições e poderes, bem como, pelos órgãos responsáveis pelo sistema de 

acompanhamento e fiscalização dos Programas Setoriais de Qualidade; 

1.4.3 À fiscalização compete: 

1.4.3.1 O encaminhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações e 

medições dos serviços, até a sua conclusão, observadas todas as condições 

expressas nos documentos que compõem o contrato; 

1.4.3.2 Proceder às medições com a presença e a participação da CONTRATADA, 

cabendo a esta encaminhar à COHAB-SP os respectivos faturamentos nos 

prazos previstos; 

1.4.3.3 Lançar no Livro de Ocorrências de Obras, as observações dignas de registro para 

controle da obra, devidamente assinadas pelo engenheiro da COHAB-SP e 

preposto da CONTRATADA; 

1.4.4 As trocas de informações e correspondências entre a CONTRATADA e a COHAB-SP, 

bem como, todas as instruções da COHAB-SP à CONTRATADA, deverão ser feitas 

por escrito e registradas no Livro de Ocorrência de Obras; 

1.4.4.1 Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão 

encaminhados à COHAB-SP para decisão; 

1.4.5 A ocorrência de anormalidades, de imprevistos e eventuais necessidades de alterações 

da programação aprovada originalmente pela COHAB-SP para execução das obras, 

obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos à COHAB-SP, para 

opinar sobre os mesmos; 

1.4.6 As solicitações de prorrogação de prazo, por parte da CONTRATADA, serão 

analisadas pela COHAB-SP, que emitirá seu parecer; 

1.4.7 Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador, 

praticado pela CONTRATADA ou seu representante, a COHAB-SP poderá determinar 

o afastamento do preposto ou de qualquer empregado. 

1.4.8 Todas as dúvidas e questões apontadas pela CONTRATADA serão solucionadas pela 

COHAB-SP, através das áreas envolvidas; 

1.4.9 Constatado qualquer erro ou imperícia na execução, mesmo que este seja resultado da 

insuficiência dos levantamentos e/ou projetos, será de responsabilidade da 

CONTRATADA a correção, revisão e/ou nova execução das partes impugnadas; 

1.4.9.1 O não atendimento ao exposto acima implicará na aplicação, pela COHAB-SP, 

das multas e sanções contratuais relacionadas como andamento das obras e 

serviços, e no desconto das faturas, das despesas que a CONTRATADA tenha 
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dado causa, por ação ou omissão; 

1.4.10 Na ocorrência da paralisação das obras por determinação da COHAB-SP, por razão 

relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de não atendimento ao item 

“1.4.9”, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação, correrão por conta da 

CONTRATADA; 

1.4.10.1A determinação da paralisação acima citada vigorará enquanto persistirem as 

razões da decisão; 

1.4.11 A CONTRATADA poderá discordar da decisão, cabendo recurso nos termos do artigo 

83 §2º da Lei Federal nº 13.303, de 2016, caracterizando assim divergência. Considera-

se como data de referência aquela do recebimento do documento; 

1.4.11.1Recebido o recurso, a COHAB-SP tem o prazo máximo de 15(quinze) dias 

corridos para apreciar a matéria e resolver a pendência; 

1.4.12 Constatada a improcedência do recurso, a COHAB-SP nomeará a Comissão de Vistoria 

e Peritagem para elaboração de laudo. A Comissão será composta de 03(três) membros 

de comprovada aptidão e idoneidade, sendo o primeiro, escolhido entre pessoas alheias 

às partes, o segundo pertencendo ao quadro técnico da COHAB-SP e o terceiro 

indicado pela CONTRATADA; 

1.4.12.1 O perito dos quadros da COHAB-SP e da CONTRATADA serão pagos pelas 

mesmas e o terceiro pela requerente da perícia, cabendo-lhe, ainda, as demais 

despesas a ela pertinentes; 

1.4.12.2 Compete ao primeiro perito dirigir os trabalhos de vistoria e perícia e elaborar 

laudo conclusivo sobre a divergência. Em caso de conclusões diferentes, cada 

perito apresentará laudo em separado; 

1.4.12.3 A COHAB-SP poderá homologar, no todo ou em parte o laudo pericial, ou 

adotar de igual modo, o de um dos peritos, quando discordantes, ou rejeitá-lo, 

ficando a divergência neste caso, insubsistente na esfera administrativa; A 

existência de uma divergência não poderá, em nenhuma hipótese, justificar a 

paralisação pela CONTRATADA, das obras e/ou serviços que deram origem à 

questão; 

1.4.12.4 Resolvido o ato questionado e declarada procedente a divergência, deverá 

constar no laudo, justificativa de prorrogação de prazo, se for o caso, devido à 

paralisação da etapa em questão; 

1.4.12.5 Sendo improcedente a divergência, a CONTRATADA arcará com todos os ônus 

e encargos decorrentes da paralisação da etapa da obra e/ou serviço,aplicando-se 

em caso de atraso as sanções previstas neste Caderno de Encargos, quer sejam 

por pagamentos ou multas; 

1.4.13 Nos prazos de observação das obras, serão executados os trabalhos de reparos, 

consertos, reconstrução, retificação e restauração dos defeitos ou falhas verificadas pela 

COHAB-SP, correndo à conta da CONTRATADA todas as despesas daí decorrentes. 

 

1.5 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL 

1.5.1 A CONTRATADA deverá realizar levantamento planialtimétrico e cadastral (as built) 

do conjunto, quando da conclusão das obras, cadastrando as edificações, caixas d'água, 

lixeiras, cavaletes de tomada d'água, caixas de entrada de energia elétrica, redes e 

dispositivos de abastecimento de água, redes e dispositivo de esgoto sanitário, redes e 

dispositivos de drenagem, guias e sarjetas,estacionamento e suas vagas demarcadas, 

calçadas, escadas, cotas altimétricas dos patamares e dos eixos das vias, posição 
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definitiva das divisas dos lotes, quadras, áreas verdes e institucionais e outros detalhes 

relevantes. 

1.5.1.1 Esse serviço deverá ser realizado em conformidade com a NBR 13.133/94 e ser 

entregue em duas cópias à fiscalização da obra, com arte final, cartão poliéster, 

planilhas, cadernetas de campo e disquete com listagem dos pontos em ASC II e 

desenho em AUTOCAD 2010. 

1.5.2 Com base no levantamento planialtimétrico e cadastral anteriormente referido, a 

CONTRATADA deverá elaborar e apresentar as plantas cadastrais do parcelamento do 

solo e da implantação, conforme segue: 

1.5.2.1 A planta cadastral de parcelamento de solo deverá conter todas as dimensões e 

áreas dos lotes habitacionais, comerciais e infraestrutura pública. Deverá também 

conter tabela de áreas, conforme Portaria nº 221/SMUL-G/2017, com a 

somatória das áreas por uso; 

1.5.2.2 A planta cadastral de implantação deverá conter as tipologias habitacionais com 

os recuos lateral e frontal e forma de implantação. 

 

1.5.2.2.1 As plantas cadastrais deverão ser entregues em duas cópias heliográficas e em 

papel poliéster, formato A.1, acompanhadas de disquete com os desenhos em 

“CAD 2010”, contendo, no mínimo, os detalhes dos projetos que eles 

substituirão; 

 

1.5.2.3 Em todo o material técnico fornecido pela CONTRATADA deverá constar o 

nome e CREA do responsável técnico pelas informações nele apresentadas e 

estar devidamente assinado e acompanhado da A.R.T. do serviço.  

 

1.6 ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

1.6.1 Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da COHAB-SP, 

não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão rejeitados mediante 

registro no Livro de Ocorrências de Obras, e caberá à CONTRATADA todos os ônus e 

encargos da reparação, que deverá se efetivar, no máximo,dentro do prazo para tanto 

estipulado pela COHAB-SP, no mesmo registro. 

1.6.2 Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a COHAB-SP 

poderá contratar terceiros para executar os reparos por conta da CONTRATADA e 

ingressar em Juízo com a competente ação de perdas e danos, tudo sem prejuízo das 

demais penalidades cabíveis. 

1.6.3 Nenhum serviço fora das especificações constantes deste Contrato será executado pela 

CONTRATADA, ainda que em caráter extraordinário, salvo com a concordância 

expressa da COHAB-SP, e conforme condições previstas neste instrumento. 

1.6.4 O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento Provisório e 

Recebimento Definitivo. 

1.6.5 Recebida pela COHAB-SP a comunicação da CONTRATADA de conclusão das 

obras, devidamente anotada no Livro de Ocorrências de Obras, os engenheiros fiscais da 

COHAB-SP, juntamente com os técnicos da CONTRATADA, no prazo de até 15 dias, 

vistoriarão as obras e lavrarão termo de verificação circunstanciado no mesmo Livro de 

Ocorrências, após o que será emitido o Termo de Recebimento Provisório das obras, 

desde que sejam constatadas as seguintes condições: 

1.6.5.1 Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes e 

especificações aprovados; 



 

          
   

  

 

 

80 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
 

 

FLS. 

PA 2018-0.045.917-0 
 

1.6.5.2 Limpeza da obra e dos canteiros; 

1.6.5.3 Entrega e aceitação do Levantamento Planialtimétrico e Cadastral e das Plantas 

Cadastrais do empreendimento. 

1.6.5.4 Comprovação das aprovações necessárias nas instâncias municipais e estaduais. 

1.6.5.5 Obtenção de certidão negativa de débito, junto ao INSS, referente a matrícula da 

obra. 

1.6.6 Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item anterior, mas cujas 

desconformidades sejam, a critério dos engenheiros fiscais da COHAB-SP, passíveis de 

reparação no prazo de observação de 90 dias, serão rejeitados no termo de verificação 

circunstanciado, porém, sem prejuízo da emissão do Termo de Recebimento Provisório 

com Ressalvas, hipótese em que caberá à CONTRATADA todos os ônus e encargos da 

reparação, a qual deverá se efetivar dentro do referido prazo. 

1.6.7 No caso de não recebimento provisório, a CONTRATADA deverá, no prazo fixado 

pelos engenheiros fiscais no termo de verificação circunstanciado, tomar todas as 

providências para sanar os problemas apontados no termo que determinaram o não 

recebimento, sem prejuízo da aplicação pela COHAB-SP das penalidades cabíveis. 

1.6.8 Não sendo realizadas as reparações exigidas pela COHAB-SP, poderá esta ingressar em 

Juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

1.6.9 Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, a COHAB-SP poderá, 

em qualquer caso de seu interesse para habitabilidade e desde que não haja prejuízo dos 

serviços, aceitar parcialmente as obras para livre e imediata utilização de quaisquer 

etapas, partes, serviços, áreas ou instalações, mediante emissão de Termo de 

Recebimento Parcial Provisório. 

1.6.10 Decorrido o prazo de 90(noventa) dias de observação das obras, contado do 

recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência, a CONTRATADA 

poderá requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato. 

1.6.11 O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver totalmente concluída, 

em adequação aos termos contratuais, após vistoria que a comprove e exatidão da CND 

do INSS e regularidade das demais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, 

ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com mútua e geral 

quitação, sem prejuízo do disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
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ANEXO XVII 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 - EM CD - 
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ANEXO XVIII 

 

MODELO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS 

- EM CD - 
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ANEXO XIX 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 1ª ETAPA, PARA 

REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMPOSTO DE 728 UNIDADES 

HABITACIONAIS, NAS QUADRAS “A” e “B”, INFRAESTRUTURA PÚBLICA, ÁREA 

VERDE E DEMAIS SERVIÇOS, NA ÁREA DENOMINADA SUBSETOR A1, INSERIDA 

NO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA - Lei 

15.893/13. 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. O objetivo da presente Licitação é a seleção de empresas ou consórcio de empresas do 

segmento da construção civil, para a elaboração e desenvolvimento de projeto executivo 

completo e execução de obras e serviços de engenharia, para realização de empreendimento 

composto de 728 unidades habitacionais (HIS), nas Quadras “A” e “B”, infraestrutura 

pública, área verde (parque) e demais serviços, na área denominada Subsetor A1, inserida no 

perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca - Lei 15.893/13, compreendendo 

os itens abaixo, detalhados no Anexo XIX e demais documentos que integram este Edital: 

a) Elaboração e desenvolvimento do Projeto Executivo Completo com base no Projeto Básico 

constante no Anexo XX e em conformidade com o TR constante no Anexo XIX do Edital e 

respectivas aprovações e licenciamentos nos órgãos públicos; 

b) execução das obras de edificação de 728 unidades de Habitação de Interesse Social – HIS, nas 

Quadras “A” e “B”, distribuídos em 12 edifícios, cada um em um lote independente, sendo 

que 6 das edificações deverão ser compostas por uso não residencial no pavimento térreo; 

c) execução das obras e serviços relacionados às unidades habitacionais relativas a: 

 arquitetura; 

 estrutura e fundações; 

 instalações elétricas; 

 luminotécnia; 

 sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA); 

 rede de lógica – comunicação de dados, telefonia e CFTV (rede interna estruturada); 

 instalações hidrosanitárias; 

 instalação de combate à incêndio e pânico; 

 redes de gás; 

 sinalização; 
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 paisagismo; 

 registro de matrículas dos lotes.  

d) execução das obras e serviços relacionados à infraestrutura relativas a: 

 levantamentos planialtimétricos complementares; 

 terraplanagem; 

 sistema viário; 

 drenagem e microdrenagem; 

 gás; 

 rede de água potável; 

 rede de esgoto; 

 iluminação pública (vias, calçadas e praças); 

 energia e telecomunicações; 

 paisagismo; 

e) execução de obras e serviços relacionados à compensação ambiental com a implantação de 

parque (área verde) com 11.000 m
2
; 

f) Legalização dos Imóveis, compreendendo: 
 
 Averbação das obras no competente Serviço de Registro de Imóveis; 
 Individualização das respectivas matrículas; 
 Elaboração de memorial de especificação, convenção condominial e respectivo registro; 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 

2.1. A 1ª ETAPA, que se refere à implantação das 728 unidades habitacionais acompanhada de 

infraestrutura pública e área verde será feita nas Quadras “A” e “B” na área denominada 

Subsetor A1, inserida no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca. 

2.2. O Projeto Executivo deverá ser elaborado e desenvolvido observando os parâmetros 

definidos neste Termo de Referência para elaboração e desenvolvimento de projeto 

executivo completo da 1ª etapa de implantação do Plano de Urbanização do Subsetor A1 da 

OUCAB e do Projeto Básico Completo, respeitar as metodologias construtivas, as diretrizes 

e os requisitos ali adotados e definidos, sendo permitido adequações e melhorias para fins de 

atendimento às normas técnicas, à legislação urbanística vigente e a exeqüibilidade, desde 

que respeitados também o conceito e linguagem arquitetônica do projeto, da implantação, do 

parcelamento do solo licenciado e da demanda habitacional prevista no artigo 8º da Lei 

15.893/2013 da OUCAB e validado pelo Grupo de Gestão da OUCAB. 

2.3. O Projeto Básico deverá ser observado no desenvolvimento do projeto executivo e execução 

das obras e serviços de engenharia das áreas edificadas e da infraestrutura necessária, 

devendo ser interpretadas de acordo com a legislação pertinente dos três entes da Federação. 
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2.4. O uso dos elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP não exime a empresa selecionada 

da realização de estudos, pesquisas, ensaios, laudos, projetos e demais requisitos 

considerados necessários à elaboração do Projeto Executivo e à implementação do 

empreendimento, incluindo a aprovação junto aos órgãos competentes. 

2.5. Serão considerados na análise do Projeto Executivo, os seguintes requisitos: 

a) segurança; 

b) funcionalidade e adequação ao interesse público; 

c) facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da 

obra ou do serviço; 

d) possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes 

no local para execução, conservação e operação; 

e) adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

f) impacto ambiental. 

g) Desempenho da edificação. 

2.6. Na implantação dos empreendimentos, a CONTRATADA deverá observar e respeitar os 

instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrimônio Arqueológico, 

principalmente: os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei nº 25/37, a Lei Federal 

nº 3.924/61, a Portaria SPHAN nº 07/88, a Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 

2015, dentre outros. 

As demais informações encontram-se disponíveis nos CD disponíveis no processo. 

3. REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. As obras e serviços, objeto da presente licitação, serão executados pela vencedora sob o 

regime de CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, nos termos do §4º do artigo 42 da Lei 

Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

3.2. A licitação, para efeitos de julgamento, é do tipo “Menor Preço”, atendidos os parâmetros 

mínimos de qualidade e prazos definidos neste edital. 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1. O prazo de vigência da contratação será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da 

assinatura do instrumento contratual, prorrogável na forma da Lei, obedecidas as disposições 

do artigo 71 da Lei nº 13.303, de 2016, sendo que a sua prorrogação dar-se-á mediante a 

celebração do competente Termo Aditivo nos termos da Lei nº 13.303, de 2016 e do Decreto 

Municipal nº 44.279, de 2003. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA 

5.1. O objeto do contrato deverá ser executado e concluído em 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS, prorrogável na 

forma da Lei, conforme as condições estabelecidas no contrato e seus anexos. 

5.2. As etapas poderão se sobrepor, de modo a antecipar a entrega do objeto contratado, desde 

que submetida à análise dos impactos orçamentários e financeiros que a antecipação da 

entrega do empreendimento ocasionará para a COHAB-SP, no que se refere ao valor total 

contratado. 
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5.3. O cronograma de entrega dos Projetos Executivos deverá estar compatibilizado com a 

obtenção das Licenças e também com o cronograma da obra e demais serviços a fim de 

evitar-se descontinuidade ou interrupção do objeto deste certame. 

5.4. O prazo previsto poderá sofrer alterações em decorrência de eventuais exigências técnicas 

dos órgãos públicos e concessionárias, decorrentes de licenciamentos. 

6. FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1. A CONTRATADA deverá, ao final do prazo contratual, solicitar o recebimento dos serviços 

e obras, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de 

Recebimento Provisório de conclusão dos serviços e obras. 

6.2. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços e obras 

estiverem concluídos e aceitos pela COHAB-SP e, quando em contrário, será lavrado Termo 

de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente. Deverá a empresa 

contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos 

serviços e obras. 

6.3. Decorridos 90 dias do Termo do Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais 

defeitos surgidos neste período, a COHAB-SP, mediante nova solicitação da empresa 

contratada, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo. 

a) A CONTRATADA obriga-se a apresentar à COHAB-SP, antes do Recebimento Definitivo, a 

CND da obra junto ao INSS, a certidão de regularidade junto ao FGTS e o auto de conclusão. 

6.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a empresa contratada das 

responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

7. INFORMAÇÃO SOBRE A ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS 

7.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA será convocada para a apresentação da 

seguinte documentação necessária à emissão da OIS – Ordem de Início de Serviços: 

a) “Lay-out”do canteiro de obras; 

b) Organograma para a realização dos serviços e obras; 

c) Cronograma físico-financeiro obedecendo ao prazo e às etapas de execução estabelecidas, 

cronograma esse que será objeto de análise pela COHAB-SP, a qual poderá solicitar eventuais 

alterações a serem atendidas pela CONTRATADA: 

 No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em reais (R$) deverão ser 

registrados com apenas duas casas decimais; 

 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser representado em PERT/CPM e deverá 

considerar as etapas constantes do Cronograma Físico da obra e o prazo para obtenção do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo; 

 O Cronograma Financeiro deverá considerar os serviços relativos a cada uma das etapas 

de obra considerada no Cronograma Físico, apropriados mês a mês e vinculados aos 

períodos de medição, multiplicados pelos preços das etapas contratadas obtidos conforme 

estabelecer o contrato; 

 Uma vez aprovado pela COHAB-SP, o cronograma físico-financeiro passará a integrar o 

contrato. 
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a) Cronograma de permanênciade mão-de-obra e equipamentos. 

b) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à obra. 

c) A.R.T.(Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à segurança do trabalho. 

d) Dimensionamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho). 

e) PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

elaborado para as obras e serviços. 

f) Plano da Qualidade da Obra; 

g) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua dispensa nos termos da 

legislação aplicável. 

h) Apólices de Seguro referentes ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado – RCC, com 

importância segurada equivalente ao valor do contrato, incluindo cobertura contra acidente do 

trabalho e riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto contratual. 

7.2. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação serão considerados 

inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação das penalidades previstas. 

7.3. Após efetuados os ajustes necessários no Cronograma Físico-Financeiro, e uma vez 

verificada pela COHAB-SP a regularidade de toda a documentação, os serviços objetivados 

serão solicitados à licitante vencedora CONTRATADA mediante a emissão de OIS’s, que 

passarão a integrar o contrato e nas quais serão definidas as datas de início da execução das 

obras e demais serviços, respeitada a vigência contratual. 

7.4. Após a emissão da OIS, será convocada reunião de início de trabalhos, visando estabelecer 

os procedimentos e relações entre COHAB-SP, CONTRATADA, Fiscalizadora e 

Gerenciadora,de forma a garantir a execução das obras e serviços de forma planejada, dentro 

dos padrões de qualidade, prazos e otimização de resultados. Para tanto será nomeado o 

Gestor da obra, que terá poder decisório sobre o planejamento e demais questões que 

interfiram diretamente nas obras e serviços, visando o sucesso do empreendimento, com 

ganhos de prazo e qualidade. 

8. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

8.1. A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo às obras e serviços efetivamente 

realizados, medidos e aprovados mensalmente relativamente às etapas constantes do 

cronograma físico-financeiro, vedados quaisquer adiantamentos. 

a) Serão utilizados para efeito de medição, as frações do empreendimento previamente definidas 

pela COHAB-SP e os preços de cada etapa obtidos pela aplicação linear do percentual 

representado pelo “valor global orçado” pela SP Urbanismo, sobre os preços orçados para 

cada etapa prevista no Cronograma da COHAB-SP. 

b) Os valores para pagamento das medições mensais serão obtidos de maneira proporcional aos 

serviços medidos com base no preço da respectiva etapa, este obtido na forma do item 

anterior. 

8.2. Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela COHAB-SP deverão estar 

indicados na fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar acompanhada dos originais, 

cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração mediante o 

cotejo com o original, dos seguintes documentos referentes ao mês anterior dos serviços 

prestados, exceção para a última fatura que será apresentada com os documentos do mês 

anterior e do mês da execução dos serviços: 
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a) Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e recolhidas na forma 

da legislação pertinente, e 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando solicitado pela 

COHAB-SP, contendo valores detalhados e recibo de quitação bancário ou cópia dos 

contracheques. 

8.3. A não apresentação das comprovações indicadas no item anterior assegura à COHAB-SP o 

direito de sustar o pagamento respectivo ou os pagamentos seguintes. 

8.4. A COHAB-SP pagará as faturas correspondentes aos serviços e obras com recursos 

provenientes do convênio COHAB-SP e SP Urbanismo. 

8.5. A fatura representativa das obras e serviços medidos deverá ser entregue, no primeiro dia útil 

subseqüente à análise e aprovação da respectiva medição, na Diretoria Financeira da 

COHAB-SP.  

8.6. Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser observado o prazo de 30 

dias, sem qualquer incidência de atualização monetária. 

8.7. No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que apresentem, o prazo para 

pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela Diretoria Financeira da 

COHAB-SP. 

8.8. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente por meio de depósito em conta corrente ou 

ordem de pagamento, no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, observada a 

ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento. 

8.9. O depósito da respectiva quantia configurará plena, geral e irrevogável quitação para todos 

os fins e efeitos de direito. 

8.10. A efetivação do pagamento à CONTRATADA fica condicionada à ausência de registro no 

CADIN Municipal nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro 

de 2005. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela 

CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º nos termos da 

Lei nº 14.094/2005. 

8.11. É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

8.12. É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas ou duplicatas por meio 

de banco, senão quando prévia e expressamente autorizado pela COHAB-SP. 

8.13. O descumprimento do disposto no item acima implicará a aplicação de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor total contratado. 

8.14. Se da infringência do disposto nos subitens 8.11 e 8.12 advier protesto do título, a 

CONTRATADA deverá efetuar à suas expensas o respectivo cancelamento, no prazo 

máximo de 5 dias, contados da data da emissão do correspondente instrumento cartorário, 

sem prejuízo de arcar com a penalidade prevista no item anterior. 

8.15. Havendo atraso no pagamento, em decorrência de fato não atribuído à CONTRATADA, aos 

valores devidos serão acrescidos correção monetária com base na variação do índice 

INCC/FGV e juros de mora de 0,5% ao mês, calculados pro rata temporis desde o dia do 

vencimento até a data do efetivo pagamento. 
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8.16. Até a entrega das unidades habitacionais e das demais obras e serviços, o valor será 

reajustado com base na variação do índice INCC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, 

sendo que a partir da entrega das unidades habitacionais e das demais obras o cálculo será 

feito com base na variação do índice IPCA/IBGE. 

8.17. Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o disposto nesta cláusula, as 

partes concordam desde já com a sua adequação aos novos dispositivos legais observada a 

recomposição do equilíbrio econômico do contrato, se cabível. 

8.18. A liberação do pagamento da primeira medição ficará condicionada à apresentação pela 

CONTRATADA à COHAB-SP da comprovação da colocação de Placa da Obra e da 

Matrícula da Obra no INSS, bem como da implementação do PCMAT e da comunicação 

prévia à DRT das datas de início e previsão de término das obras, nos termos da NR-18. 

8.19. Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados no mês em que o 

percentual físico realizado acumule 100%, a CONTRATADA deverá já ter apresentado, 

quando cabíveis, os seguintes documentos: 

a) todos os projetos executivos e desenhos em conformidade como construído (as built); 

b) resultados dos testes e ensaios realizados; 

c) declaração de quitação total, inclusive quanto a custos indiretos eventualmente não previstos 

na proposta comercial da CONTRATADA, liberando a COHAB-SP de qualquer pagamento 

futuro relativamente ao presente contrato; 

d) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; 

8.20. O valor da última medição não poderá ser inferior a 5% do valor total do contrato 

8.21. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer 

que sejam, nem implicará em aprovação definitiva das obras e serviços executados, total ou 

parcialmente. 

9. ÍNDICE DE REAJUSTE, FONTE E JUSTIFICATIVA 

9.1. Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial, na Lei Federal nº 

10.192 de 14 de fevereiro de 2001, o reajuste será anual com base nos índices FIPE para 

Construção Civil e Obras Públicas/SP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 

adotando-se as colunas “Terraplenagem”, “Pavimentação”, “Edificação”, “Rede de Água” e 

“Rede de Esgotos” para os respectivos serviços, a coluna “Edificação” para os serviços de 

drenagem e a coluna “Serviços Gerais com predominância de mão-de-obra” para os demais 

serviços, contado da data base do orçamento da COHAB-SP. 

9.2. Na hipótese das medidas econômicas vigentes serem revisadas pelo Governo Federal, a 

COHAB-SP adotará as normas que vierem a ser implantadas. 

10. PENALIDADES 

10.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, bem como das demais sanções cabíveis de 

acordo com o previsto neste edital e na legislação de regência, as infrações às disposições do 

contrato a ser firmado com a licitante vencedora serão punidas, alternativa ou 

cumulativamente, assegurados o contraditório e a ampla defesa dos interessados, com as 

seguintes sanções e penalidades, a serem aplicadas de modo proporcional à gravidade da 

falta que a gerou: 
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a) Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a 

rescisão do contrato ou sanção mais severa; 

b) Multa a ser aplicada nos montantes e para as infrações relacionadas no contrato a ser firmado; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 anos, nos termos do inciso III do artigo 83 e 

seguintes da Lei nº 13.303/2016 e demais normativos aplicáveis, quando a infração contratual 

apresentar gravidade tal que recomende a medida. No caso de descumprimento dos requisitos 

previstos neste instrumento, estabelecidos com base no Decreto Municipal n° 50.977/09, o 

limite de prazo para a sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração 

Pública pelo período de até 3 anos, nos termos do inciso V, do § 8° do art. 72 da Lei Federal n° 

9.605/98, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da 

responsabilização na esfera criminal. 

10.2. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer 

declaração falsa, garantido o direito prévio da ampla defesa e do contraditório, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em 

contrato e das demais cominações legais, nos termos do §11 do artigo 16 da Lei 

13.278/2002. (Redação dada pela Lei nº 14.145/2006) 

10.3. A recusa injustificada em assinar o contrato, por parte da licitante vencedora convocada para 

esse fim, caracterizará o total descumprimento da obrigação assumida, e sujeitará a infratora 

à suspensão de seu direito de participar de procedimentos licitatórios e ao impedimento de 

contratar com a COHAB por prazo não inferior a 2 anos. 

10.4. As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a das outras sendo 

que o total das multas não poderá exceder o montante de 20% do valor do contrato a ser 

firmado. 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

11.1. A presente licitação, para efeitos de julgamento, é do tipo “Menor Preço”, atendidos os 

parâmetros mínimos de qualidade e prazos definidos no edital a ser elaborado, adotando-se o 

o modo de disputa fechado, nos termos do §2º do artigo 52 da Lei nº 13.303/16, assim 

procedendo objetivando definir a melhor proposta. 

11.2. A COPEL examinará as Propostas Comerciais apresentadas quanto à conformidade e 

compatibilidade com os requisitos e especificações do edital a ser elaborado, com base no 

regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

12. CAPITAL SOCIAL 

12.1. A comprovação da boa situação financeira do proponente poderá ser realizada, de forma 

objetiva, através da exigência de patrimônio líquido mínimo.  

a) O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente, não poderá 

exceder a 10% (dez por cento) do valor da proposta.  

12.2. A comprovação da boa situação financeira do proponente poderá ser realizada, de forma 

objetiva, através do cálculo do Índice de Liquidez Corrente (LC) e/ou Índice de Liquidez 

Geral, de acordo com as fórmulas e critérios a seguir: 

ATIVO CIRCULANTE 
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LC = ---------------------------------------            > ou = 1,00 

                    PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE  

LG = ----------------------------------------------------------------------------------------  > ou = 1,00 

      PASSIVO CIRCULANTE+ PASSÍVEL NÃO CIRCULANTE 

a) O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro).  

b) O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos de curto prazo com os seus direitos realizáveis, também de curto prazo. 

c) O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da empresa em honrar seus deveres e 

compromissos, se fosse encerrar os negócios naquele momento.  

d) Para a apuração do índice de cada PROPONENTE serão consideradas 2 (duas) casas decimais 

após a vírgula.  

13. ÍNDICE CONTÁBIL 

13.1. Segundo informações da SP Urbanismo as despesas decorrentes correrão por conta dos 

recursos disponíveis constantes na DOTAÇÃO 37.20.16.451.3002.3.354.44905100.08. Essa 

rubrica orçamentária está vinculada ao atendimento de despesas com a construção de 

unidades habitacionais (HIS) e Infraestrutura pública referente à 1ª Etapa de  intervenções do 

Subsetor A1, no perímetro da OUC Água Branca – Lei 15.893, de 2013 – Conta 8543-X 

(Agência 1897-X do Banco do Brasil), oriundos de outorga onerosa descrita como PMSP-

SEHAB-OUC AGUA BRANCA, Código de recurso 699, Código reduzido 100.010. 

13.2. Deverá ser verificado pela área contábil e financeira a forma adequada para transferência dos 

recursos para à COHAB. 

14. MATRIZ DE RISCO 

14.1. A CONTRATADA é responsável por todos os riscos relacionados à presente Licitação, 

salvo disposição expressa em contrário. A CONTRATADA assume, dentre outros, os 

seguintes riscos, salvo se decorrentes de atos ou fatos cuja responsabilidade seja atribuída à 

COHAB-SP: 

a) Atraso no cumprimento do Cronograma de Implantação do Empreendimento; 

b) Erros, omissões ou alterações de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execução, 

e/ou de tecnologia da CONTRATADA, independentemente do aceite da COHAB-SP; 

c) Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado após a 

celebração do termo de transferência de posse da área disponibilizada pela COHAB-SP; 

d) Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras, inclusive de subcontratados, no que se 

incluem danos decorrentes de falha na segurança no local de sua realização; 

e) Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças, alvarás e/ou permissões a 

serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para construção, implantação ou 

prestação dos serviços objeto do contrato, bem como de eventuais decisões judiciais que 

suspendam a execução das obras, decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da 

CONTRATADA; 

f) Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de negligência, de inépcia ou de 

omissão na implantação e na prestação dos serviços objeto do contrato; 
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g) Custos com roubo, furto, destruição, ainda que parcial, oriundos de qualquer evento, ou perda 

de bens reversíveis alocados à execução do objeto; 

h) Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONTRATADA 

para realização de investimentos ou custeio das operações objeto do presente certame; 

i) Variação dos custos de insumos, operacionais, de manutenção, de compra, de investimentos, 

dentre outros dessa natureza; 

j) Alteração do cenário macroeconômico ou aumento de custo de capital e variação das taxas de 

câmbio; 

k) Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que não tenham repercussão nas 

receitas e despesas da CONTRATADA; 

l) Custos diretos e indiretos da solução de ocupação ou invasão dos imóveis que se encontrarem 

sob sua posse bem como de todos os prazos judiciais e extrajudiciais decorrentes da solução 

adotada; 

m) Estimativa incorreta do valor dos investimentos a serem realizados; 

n) Constatação superveniente de erros, ou omissões na Proposta Comercial apresentada pela 

CONTRATADA ou nos levantamentos que a subsidiou, inclusive aqueles necessários para 

aferir os dados e projetos divulgados pela COHAB-SP; 

o) Embargo do empreendimento, novos custos, não cumprimento de prazos, necessidade de nova 

aprovação dos projetos pelos órgãos públicos competentes e/ou emissão de novas autorizações 

pelos órgãos competentes em razão da não observância pela CONTRATADA e/ou seus 

subcontratados das diretrizes indicadas nos documentos disponibilizados pela COHAB-SP ou 

nas cláusulas deste contrato, incluindo as eventuais compensações e condicionantes constantes 

das licenças necessárias; 

p) Alteração das concepções, projetos ou especificações que impliquem emissão de nova(s) 

licença(s) ou autorização(ões), arcando integralmente com os custos socioambientais direta ou 

indiretamente decorrentes da não observância da respectiva diretriz socioambiental, para o 

qual a CONTRATADA tenha concorrido. 

q) Greve e dissídio coletivo de funcionários da CONTRATADA, de subcontratados e/ou de 

fornecedores de materiais e serviços da CONTRATADA; 

r) Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal decorrente das atividades da 

CONTRATADA durante a implantação do objeto do contrato e no curso de toda a sua 

vigência, por danos que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam estes 

pessoas físicas ou jurídicas, empregados, prepostos, terceirizados ou subcontratados da 

CONTRATADA, que apresente nexo causal entre tais atividades e o dano; 

s) Alteração da legislação referente aos tributos sobre a renda e o lucro; 

t) Impactos decorrentes do não aproveitamento máximo permitido pela legislação aplicável, 

inclusive posturas municipais, para o imóvel onde será implantado o objeto do contrato, salvo 

comprovada motivação técnica devidamente certificada pela COHAB-SP; 

u) Os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de 

projeto básico. 

14.2. Os riscos a seguir listados são alocados à COHAB-SP: 

a) Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador seja preexistente à celebração do 

termo de transferência de posse da área disponibilizada pela COHAB-SP. 

b) Exigências, pelas autoridades competentes, de condicionantes, contrapartidas ou 

compensações distintas ou adicionais àquelas previstas no Projeto Básico para obtenção ou 

cumprimento de autorizações, licenças, alvarás e/ou permissões, inclusive ambientais; 
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c) Atrasos, restrição ou inexecução das obrigações da CONTRATADA causadas pela demora ou 

omissão dos órgãos e entidades das administrações públicas municipais, estaduais e federais 

nos projetos relacionados às Unidades Habitacionais; 

d) Decisões da COHAB-SP que, por quaisquer motivos ou circunstâncias, alterem no todo ou em 

parte as condições previstas no Projeto Básico, a ponto de causar desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

e) Atrasos ou inviabilidade da Implantação em razão da descoberta de sítios arqueológicos nas 

áreas de intervenção definidas para a Implantação. 

15. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

15.1. Nomear formalmente, no prazo de 10 dias a contar da data da assinatura do contrato, um 

preposto devidamente habilitado, profissional que será incumbido de gerir o presente 

contrato e deverá se manter permanentemente no canteiro de obras para receber instruções e 

proporcionar à equipe de fiscalização da COHAB-SP toda a assistência necessária ao bom 

cumprimento e desempenho de suas tarefas. 

15.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

preâmbulo deste termo. 

15.3. Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executadas as obras e 

serviços. 

15.4. A vinculação ao instrumento convocatório; 

15.5. Responsabilizar-se tecnicamente, na forma da legislação em vigor, pela execução dos 

serviços e obras, providenciando, junto ao CREA/ CAU, a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, bem como a matrícula da obra junto ao INSS e a 

respectiva baixa. 

15.5.1. Quando da elaboração dos estudos ambientais, a CONTRATADA deverá observar e respeitar 

os instrumentos legais e normativos vigentes no Brasil referente ao Patrimônio 

Arqueológico, principalmente: os Arts. 215 e 216 da CFRB de 1988, o Decreto-Lei nº 25/37, 

a Lei Federal nº 3.924/61, a Portaria SPHAN nº 07/88, a Instrução Normativa nº 001, de 25 

de março de 2015, dentre outros. 

15.6. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo CREA/ CAU, de 

cargo e função de responsável técnico pela segurança do trabalho e cumprimento das 

normas, ART esta que deverá ser vinculada à ART principal de responsabilidade técnica 

pela execução das obras e serviços; 

15.7. Providenciar a confecção e a colocação, às suas expensas, em lugar visível do canteiro de 

obras, das placas de identificação da obra, de acordo com os modelos fornecidos pela 

COHAB-SP – Anexo XVIII. 

15.8. Realizar integralmente os serviços, com rigorosa observância das diretrizes, dos projetos e 

demais elementos técnicos fornecidos pela COHAB-SP, além das observações de 

fiscalização lançadas no Diário de Obras, bem como refazer ou corrigir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, os serviços executados com erros, defeitos ou imperfeições técnicas, quer 

sejam decorrentes da execução dos serviços como dos materiais empregados. 

15.9. Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios necessários à execução do objeto 

deste contrato, bem como total cercamento do local das obras e serviços, de modo a evitar a 
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entrada e trânsito de terceiros. 

15.10. Contratar e manter os seguintes seguros:risco de responsabilidade civil do construtor, contra 

acidentes do trabalho, riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto 

deste contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

15.11. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho não cobertas pelo 

seguro. 

15.12. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio, ou quaisquer sinistros ali 

ocorridos, independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado pela COHAB-

SP, contado a partir da notificação expedida para tanto. 

15.13. Manter, desde a efetivação do Contrato até sua conclusão, constante e permanente vigilância 

no local das obras, a fim de evitar sua invasão por terceiros, bem como danos ou prejuízos 

decorrentes de ação humana ou de animais sobre os materiais, equipamentos e serviços 

executados, assumindo de pronto toda responsabilidade por qualquer perda que venha a 

ocorrer. 

15.14. Abrir e manter no canteiro de obras e permanentemente atualizado um diário denominado 

Diário de Obra, no qual serão obrigatoriamente registradas, pela COHAB-SP e pela 

CONTRATADA, todas as ocorrências da obra, tais como as afetas a serviços realizados, a 

entrada e saída de materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores 

climáticos,quantidades de funcionários e suas respectivas qualificações, e que, ainda, quando 

solicitado pela COHAB-SP, deverá ser apresentado em meio eletrônico cujos padrões, 

conteúdo e protocolos de comunicação serão oportunamente definidos. 

15.15. Manter, no canteiro de obras, durante toda a sua execução, sob sua guarda e 

responsabilidade, os documentos exigidos no caderno de encargos que constituirão o 

histórico da obra. 

15.16. Fornecer à COHAB-SP, sempre que solicitado, todos os dados técnicos que lhe sejam de 

interesse, bem como as informações e os elementos que lhe sejam necessários, notadamente 

aqueles inscritos no diário de obra, bem como atender prontamente às reclamações sobre 

seus serviços. 

15.17. Adotar as prescrições determinadas pela tradicional boa técnica de construção, 

especialmente as normas técnicas da ABNT e cumprir as posturas municipais e as 

disposições legais estaduais e federais que interfiram de alguma forma na execução das 

obras e serviços, notadamente as disposições do Decreto Municipal nº 50.977/2009, que 

estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos 

de madeira de origem nativa, bem como institui a exigência de cadastramento no 

CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047/2008. 

15.18. No caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 2º do Decreto Municipal nº 

50.977/2009, a adquirir os materiais de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA. 

15.19. Obter, por sua conta e responsabilidade, junto aos órgãos competentes, alvarás, autorizações 

e quaisquer documentos necessários à execução do objeto contratual. 

15.20. Responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos pela COHAB-

SP, no sentido de atestar a qualidade e características dos materiais empregados, ou dos 

serviços executados. 

15.21. Entregar mensalmente, à COHAB-SP, relatório sobre o andamento e execução das obras e 
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serviços, planta com demarcação dos trabalhos realizados no mês, o acumulado dos meses 

anteriores e o cronograma das obras e serviços realizados, que haverá de ser sempre 

comparado ao proposto no Contrato. 

15.22. Informar à COHAB-SP os nomes e as funções de seus empregados que atuarão na execução 

das obras, e fazê-lo por meio de dados que deverão ser mantidos sempre atualizados. 

15.23. Providenciar a retirada de qualquer preposto ou empregado cuja permanência no local das 

obras seja considerada inconveniente pela COHAB-SP, substituindo-o. 

15.24. Cumprir e fazer cumprir, por todos no canteiro de obras, os regulamentos disciplinares de 

segurança e de higiene existentes no local de trabalho, as exigências emanadas da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e o disposto na Lei nº 6.514/77, notadamente 

as Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela 

Portaria nº 3.214/78 e suas revisões, e especificamente a NR-18–Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sempre juízo das demais disposições 

legais aplicáveis à espécie. 

15.25. Fornecer à COHAB-SP para seu arquivo e acompanhamento por meio de controle mensal 

cópia de todo o procedimento legal exigido pela legislação vigente relativa à segurança e 

medicina do trabalho. 

15.26. Propiciar a seus empregados condições adequadas para o perfeito desenvolvimento dos 

serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e os materiais necessários ao bom desempenho e 

ao controle de suas tarefas. 

15.27. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de 

bebidas alcoólicas ou a adoção de quaisquer práticas passíveis de lhes comprometer ou 

desviar a atenção durante a jornada de trabalho. 

15.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito, e fazê-lo por meio de seus encarregados. 

15.29. Instruir seus empregados quanto a procedimentos afetos à prevenção de incêndios na área do 

empreendimento. 

15.30. Apresentar para controle e exame, sempre que a COHAB-SP o exigir, a Carteira de Trabalho 

e Previdência Social de seus empregados, os comprovantes de pagamento de salários, as 

apólices de seguro contra acidente de trabalho e a quitação de suas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias relativas aos empregados que prestem ou tenham prestado serviços na obra 

objeto do presente contrato. 

15.31. Assegurar livre acesso à fiscalização da COHAB-SP aos locais de trabalho, atender a 

eventuais exigências solicitadas no prazo para tanto estabelecido e fornecer, sempre que 

instada, as informações pedidas. 

15.32. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à COHAB-SP ou a 

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente, 

por seu preposto ou por algum de seus empregados, não se excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em função da fiscalização ou do acompanhamento que sejam exercidos 

pela COHAB-SP. 

15.33. Providenciar o licenciamento e outros requisitos necessários para a instalação do canteiro e a 

execução dos serviços, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as taxas junto às 

entidades prestadoras e fornecedoras de serviços referentes ao consumo de água, esgoto, 
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energia elétrica, gás, telefone e outras pertinentes e necessárias à realização das obras e 

serviços. 

15.34. Responsabilizar-se pelo período de 5 anos, contados a partir da emissão do “Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer defeito que 

decorra de falha técnica comprovada na execução das obras objeto deste contrato, bem como 

pela segurança e solidez dos trabalhos executados, nos termos do artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro. 

15.35. Dar ciência imediata e por escrito à COHAB-SP de qualquer anormalidade que verifique na 

execução das obras e serviços, em especial comunicar, em tempo hábil, eventuais obstáculos 

ao ritmo de qualidade dos trabalhos em execução com proposta de solução se for o caso. 

15.36. Cumprir os prazos ajustados para a execução das obras e serviços relativos ao objeto deste 

Contrato, e se houver atrasos causados pela ocorrência de chuvas ou outras razões de força 

maior que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos, comprovar e justificar perante a 

COHAB-SP os respectivos motivos para aprovação das revisões que, em virtude desses 

atrasos, se façam  necessárias no cronograma físico-financeiro e eventual formalização do 

respectivo aditamento contratual. 

15.37. Cumprir no decorrer da execução de serviços de paisagismo, quando existirem, todas as 

metas estabelecidas, inclusive no que tange à compensação ambiental, conforme previsão 

existente nos elementos técnicos que embasam a contratação, de modo a garantir o efetivo 

desenvolvimento de mencionada vegetação. 

15.38. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, e 

demais encargos previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em decorrência da 

execução do objeto da presente contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso. 

15.39. Aditar no cadastro específico do INSS-CEI, quando for o caso, todas as alterações havidas 

que impliquem a alteração de metragens e quantidades das obras e serviços. 

15.40. Adotar todas as medidas preventivas que possam evitar eventuais queixas, reivindicações ou 

representações, de qualquer natureza, que se refiram às obras e serviços objeto do presente 

contrato. 

15.41. Entregar à Administração todas as notas fiscais, termos de garantia técnica, manuais e 

demais documentos correspondentes aos equipamentos fornecidos. 

15.42. Entregar à COHAB-SP o empreendimento em condições de plena habitabilidade e fruição, 

devendo já estarem aprovados pelos órgãos competentes e com a sua pronta averbação junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis da respectiva Circunscrição Imobiliária. 

15.43. Entregar à COHAB-SP Manual de Orientação sobre manutenção e conservação das unidades 

habitacionais, infraestrutura condominial e infraestrutura pública, bem como quanto às boas 

práticas para redução do consumo de água e energia. 

15.44. A entrega referida no item anterior será acompanhada de um treinamento a ser ministrado 

pela CONTRATADA aos beneficiários das moradias, sob a coordenação da COHAB-SP, 

devendo ainda a CONTRATADA manter plantão de atendimento aos moradores ao longo 

dos 90 dias previstos entre a entrega provisória e a definitiva das obras. 

15.45. Aprovar os projetos em todos os níveis governamentais, quando necessário, para 

licenciamento do empreendimento. 
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15.46. Responsabilizar-se pela obtenção do “habite-se”. 

15.47. Manter no canteiro de obras, após a conclusão das obras, equipe de manutenção e vigilância 

até a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo. 

15.48. Fornecer pastas contendo elementos técnicos relativos ao empreendimento, quando 

solicitadas pela COHAB-SP. 

15.49. Entregar Data Book. 

15.50. Gestão Ambiental nos canteiros de obras: 

a) Elaborar e aplicar Plano de coleta seletiva nos canteiros de obras; 

b) Elaborar e aplicar Gestão de Resíduos Sólidos e RCD’s – Resíduos de Construção e 

Demolição em acordo com a legislação vigente; 

c) Elaborar e aplicar Plano ambiental em casos de desconstrução e reutilização dos RCD’s 

recicláveis no empreendimento; 

d) Elaborar e aplicar Plano de logística para transporte de materiais; 

e) Apresentar licenças e estudos ambientais quando for o caso, dependendo da aplicabilidade no 

empreendimento: EIA RIMA (Estudo de Impacto Ambiental), EIV (Estudo de Impacto de 

Vizinhança), Licença de instalação e de operação dos equipamentos, Licença para disposição 

de resíduos sólidos, Licença para desmatamento e cortes de árvores, Autorização para 

transporte de produtos florestais, emitido pelo IBAMA. 

15.51. Controle tecnológico: Execução de ensaios, bem como acompanhamento e monitoramento 

dos resultados dos materiais utilizados na obra (argamassa, concreto, tijolos, blocos 

estruturais, aço, ferragens, estacas, entre outros). 

15.52. Check list de entrega: Execução de check list de verificação de funcionamento dos 

equipamentos e instalações das unidades habitacionais – bombas para caixas superior e 

inferior, ETE (Estação Elevatória de Esgoto), Aquecedor Solar, Instalações de água quente, 

Instalações de gás natural ou GLP encanado. 

15.53. Elaborar “as Built” de todas as redes de infraestrutura de serviços públicos implantadas no 

viário principal, bem como nas vias de acesso às Quadras “A” e “B” do Subsetor A1. 

15.54. Elaborar “as Built” de todas as instalações executadas nas edificações construídas. 

16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP 

16.1. Nomear formalmente seu preposto para gerir o presente Contrato, no prazo de 10 dias a 

contar da data de sua assinatura. 

16.2. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, o que não eximirá, de modo algum, as 

responsabilidades da CONTRATADA sobre os mesmos. 

16.3. Expedir a Ordem de Início de Serviços. 

16.4. Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, 

considerada a natureza de cada um deles. 

16.5. Efetuar os pagamentos devidos, e fazê-lo de acordo como estabelecido em contrato. 
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16.6. Cobrar da CONTRATADA que se apliquem as medidas preventivas e corretivas 

determinadas nos regulamentos disciplinares de segurança e de higiene, nas exigências 

emanadas da CIPA, bem como no disposto na Lei nº 6.514/77, notadamente nas Normas 

Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 

3.214/78 e suas revisões, e especificamente na NR-18–Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção. 

16.7. Solicitar da CONTRATADA e manter em arquivo, para acompanhamento por meio de 

controle mensal, cópia de todo o procedimento legal exigido pela legislação vigente relativa 

à segurança e medicinado trabalho. 

16.8. A COHAB-SP comunicará e solicitará formalmente, a cada uma das Concessionárias de 

serviços públicos, tais como Sabesp, Comgás, Eletropaulo, Telefônica, Ilume, etc., o 

acompanhamento na execução das obras e serviços de implantação das respectivas 

infraestruturas, para que o recebimento das redes e posterior manutenção, se dê sem 

nenhuma dificuldade ou impasse técnico-construtivo. 
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ANEXO XX 

 

PROJETO BÁSICO 

- EM CD - 
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ANEXO XXI 

 

MEMORIAIS DESCRITIVOS 

 

- EM CD - 
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ANEXO XXII 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

- EM CD - 
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ANEXO XXIII 

 

 

 

 

 

CONVÊNIO  

 

COHAB-SP X SP URBANISMO  
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ANEXO XXIV 

DATABOOK 

Data Book composto dos seguintes elementos: 

 

1. Projetos executivos de todas as disciplinas envolvidas em sua última revisão (“as built”). 

 

2. Anotação de responsabilidade técnica: 

 

2.1. Construtora 

 

2.1.1. Responsável técnico 

2.1.2. Engenheiro Residente 

2.1.3. Engenheiro de segurança do trabalho 

 

2.2. Fiscalizadora 

 

2.2.1. Responsável técnico 

2.2.2. Coordenador geral 

 

3. Inscrição e cadastro pela Construtora na (o): 

 

3.1. Prefeitura Municipal para recolhimento de ISS 

3.2. Instituto Nacional de Previdência Social–INSS, para obtenção do nº de matrícula(INSS-

CEI) da Obra 

 

4. Seguros celebrados pela Construtora para a obra: 

 

4.1. Responsabilidade civil – RCC 

4.2. Acidentes do Trabalho 

4.3. Riscos Diversos 

 

5. Documentos para Registro do Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis – 

CRI, casos e já aplicado ao empreendimento. (o detalhamento completo deste 

procedimento está disponível no portal da COHAB-SP, através da Cartilha de 

Registro de Loteamento e Incorporação) 

 
5.1. Título de propriedade do imóvel 
5.2. Certidão Vintenária 
5.3. Cópia do Alvará de Parcelamento expedido pela Prefeitura Municipal 
5.4. Certificado de aprovação no GRAPROHAB 
5.5. Plantas e memoriais descritivos do parcelamento do solo e de divisas do terreno, com 

indicações de áreas institucionais e verdes, além do viário 

5.6. Croqui simples de localização do imóvel com identificação de ruas e confrontantes, com 

vistas à publicação do Edital 

5.7. Nome fantasia que receberá o empreendimento 

 

6. Documentos para Registro da Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis – 

CRI, caso seja aplicado ao empreendimento. (o detalhamento completo deste 

procedimento está disponível no portal da COHAB-SP através da Cartilha de 

Registro de Loteamento e Incorporação) 

 
6.1. Memorial de Incorporação 
6.2. Título de propriedade do terreno 
6.3. Certidões negativas referente ao imóvel 
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6.4. Certidão Vintenária 
6.5. Projeto arquitetônico de construção devidamente aprovado 
6.6. Quadros I à VIII da ABTN – NBR12.721 
6.7. Discriminações das Frações Ideais de Terreno 
6.8. Minuta da Futura Convenção de Condomínio 

 

7. Documentos para Averbação das Unidades Habitacionais no Cartório de Registro 

de Imóveis – CRI. 

 

7.1. Requerimento de solicitação da averbação e instituição de condomínio 

7.2. Habite-se emitido pela Prefeitura 
7.3. Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS 
7.4. Certidão Negativa de Débitos (CND) do IPTU 
7.5. Atualização dos Quadros III e IV da NBR 12.721 pelo CUB 

7.6. Convenção de Condomínio 

 

8. Entrega das chaves das unidades habitacionais 

 

8.1. Relação de mutuários a receber as chaves 
8.2. Relações de entregados kits de torneira e sifão dos tanques 
8.3. Relações de mutuários que não compareceram na entrega das chaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


