COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 31/2019/326
OBJETO: Cotação de preços para prestação de serviços de mão de obra especializada
para manutenção preventiva e corretiva em 23 (vinte e três) equipamentos de
condicionamento de ar, instalados nas estações de monitoramento automático de qualidade
do ar da CETESB, na Região Metropolitana de São Paulo, conforme Termo de Referência
nº 11/2015/AAEM – Anexo 1 e Planilha de Quantidades e Preços – Anexo 2.

ENCERRAMENTO: 18/09/2019 às 17:00 hs

CONDIÇÕES GERAIS:

1 - PROPOSTA: Apresentar a proposta de preço de acordo com o disposto nesta Cotação e
seus anexos, redigida em português, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.
Devendo estar considerado, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como os
encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza,
relacionadas com a prestação dos serviços.
I. Condição de Pagamento – 30 DDL

II. VALIDADE DA PROPOSTA: A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias

III. PRAZO: Prazo de Entrega/Execução:

12 (doze) meses

IV. A proposta deverá ter o nome do responsável por sua formulação, bem como os dados
cadastrais da empresa, CNPJ, Razão Social, Endereço, Inscrições Estadual e
Municipal e Telefone para contato.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., nº 345 – CEP 05459-900 – São Paulo-SP – Tel.: (0xx11) 3133-3000,
Fax: (0xx11) 3133-3402 – CNPJ n.° 43.776.491/0001-70 – Insc. Est. n.° 109.091.375-118 – Insc. Munic. n.° 8.030.313-7 – Site.: www.cetesb.sp.gov.br
Cód.: S010V04

07/08/2009

Pág. 1

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E CADASTRO DE FORNECEDORES

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 31/2019/326
V. A proposta deverá ser encaminhada em formato.pdf, Word(.doc) ou .Excel (.xls), por email para: proposta_cetesb@sp.gov.br ou fax: (11) 3133-3244, até a data e horário de
ENCERRAMENTO.

VI. ATENÇÃO: A proposta apresentada, posterior ao encerramento, em desconformidade
com o solicitado, por empresa que não tiver sido convidada pela CETESB ou por
empresa que não tenha feito o download desta cotação no site www.cetesb.sp.gov.br,
será desconsiderada.
2 - PAGAMENTOS: Os pagamentos superiores a 100 UFESP’s, serão efetuados por meio
de crédito em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, na forma do Decreto n º 55.357,
de 18/01/2010, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela
contratada como documento de quitação do débito.

a) Informar os DADOS BANCÁRIOS do BANCO DO BRASIL S.A na proposta, ou
declarar na mesma que irá providenciar a abertura de conta corrente em nome da
empresa participante, no caso de ser a vencedora da cotação.

b) A CETESB descontará e recolherá dos pagamentos que efetuar os tributos a que
estiver obrigada pela legislação vigente.

c) Constitui ainda condição para realização da contratação e dos pagamentos, a
inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo –
CADIN ESTADUAL”, o qual será consultado por ocasião da formalização do Contrato e
da realização de cada pagamento.

3 - PENALIDADES: A inexecução total ou parcial do contrato ou cometimento de falhas de
qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações
assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a contratada, sem prejuízo das sanções
previstas em lei, às seguintes penalidades:
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a) Advertência e/ou multa conforme Resolução SMA N° 139/2017;

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CETESB, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses;

c) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública pelo prazo de até 5
anos.

§ 1º As penalidades são autônomas e a aplicação de uma delas não exclui a aplicação da
outra.

§ 2º A multa, que é de caráter penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento
para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.

§ 3º O valor da multa será recolhido na Tesouraria da CETESB.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

_________________________________
Carlos Alberto M. Baddini Jr.
Fone:
Fax:
Email:

(11) 3133-3484
(11) 3133-3240
cbaddini@sp.gov.br
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ANEXO 2
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Termo de Referência 11/2015/ARDH

MÊS

Prestação de serviços de mão de obra
especializada para manutenção preventiva e
corretiva em 23 (vinte e três) equipamentos de
condicionamento de ar, instalados nas estações
de monitoramento automático de qualidade do ar
da CETESB, na Região Metropolitana de São
Paulo,
conforme
Termo
de
Referência
nº 11/2015/AAEM – Anexo 2

12

PREÇO MÊS
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

TOTAL GERAL

Data _____/_____/_____

____________________________________
Assinatura com carimbo da empresa
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ANEXO 3

CETESB
Processo N.º

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE H.S.S.O. PARA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
SOC N.º

N°

COS-078-18-AM

Data:

597/ 2018/ 30/A

16/08/2018

Documento Base:

Termo de Referência nº 011/2015/AAEM
Contato:

Engº Rafael Zagatto Christianini - AAEM
Descrição do Objeto:

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM (23) VINTE E TRÊS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO
DE AR, INSTALADOS NAS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DA QUALIDADE DO
AR DA CETESB, NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.

Considerando-se as informações disponíveis, devem ser apresentados os seguintes
documentos:
I.

COMPROVANTES / DECLARAÇÕES / DOCUMENTOS A ENTREGAR:

1-

Equipe de Trabalho com nomes, funções e cópias de Fichas de Registro ou Carteira de
Trabalho, comprovando cargos e vínculos empregatícios.

2-

Composição do SESMT, com cópias dos respectivos Certificados de Habilitação
Profissional, se aplicável.

3-

Designação do Profissional da Contratada responsável pelo cumprimento dos assuntos de
H.S.S.O. – Higiene, Saúde e Segurança Ocupacionais, durante o andamento da obra ou
serviço – Anexo 6.

4-

Cópias das Fichas de Recebimento de EPI – Equipamentos de Proteção Individual e de
Vestimentas ou Uniformes Profissionais, com assinaturas, de todos os empregados,
conforme modelo – Anexo 1.

5-

Cópias dos Comprovantes de Treinamento para o Uso de EPI, com assinaturas, de todos
os empregados – Anexo 5.

6-

Entregar cópias dos ASO – Atestados de Saúde Ocupacional de todos os empregados
constantes da lista da Equipe de Trabalho, devidamente APTOS às funções designadas;

7-

Declaração referente à Alimentação dos profissionais, com informações sobre local (is)
onde serão feitas e seu custeio, conforme modelo – Anexo 3.

8-

Declaração referente ao Atendimento Médico de Urgência, com informações sobre os
procedimentos a serem adotados em casos de Acidente ou Mal Súbito com os
profissionais, assim como meio de transporte a ser empregado, Serviço de Saúde
(hospital, pronto socorro, etc) aonde será(ão) levado(s) o(s) acidentado(s) ou doente(s) e
designação da pessoa da contratada responsável por isso, conforme modelo – Anexo 4.

9-

Apresentar planilha com APT – Análise Prevencionista de Tarefas, ou ARMS – Análise de
Riscos – Medidas de Segurança; ou Análise Preliminar de Perigos / Análise Preliminar de
Riscos de todas as atividades de todas as etapas a serem desenvolvidas, com a
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identificação de todos os perigos e riscos envolvidos e as medidas de controle e
prevenção, conforme modelo – Anexo 2.
10-

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

11-

Composição da CIPA, com os respectivos Certificados de Treinamento;

12-

A Contratada deverá dispor de meios de sinalização e isolamento de área quando da necessidade ou envolver risco aos empregados que transitam pelo local.

II.

TRABALHOS ESPECÍFICOS – EXIGÊNCIAS:

1- Trabalhos em Altura – Apresentar cópia(s) do(s) Comprovantes de Treinamento para Trabalho
em Altura, conforme NR-18 e NR-35 (com assinaturas de todos os empregados treinados);
Análise Preliminar de Risco específico para trabalho em altura; Carta de anuência para os
empregados autorizados a trabalhar em altura, conforme NR-35; Os Atestados de Saúde
Ocupacional - ASO, dos empregados autorizados a trabalho em altura, devem constar aptidão
para trabalho em altura.
2- Trabalhos em Instalações Elétricas – Apresentar cópia(s) do(s) Certificado(s) do Curso Básico
de Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, conforme item 10.6.1.1 e Anexo II,
apresentar cópias(s) do(s) Certificado(s) de Curso Específico na área elétrica, conforme item
10.8.1 e apresentar Anuência formal da empresa, conforme item 10.8.4 da NR-10.
3- Trabalhos em Espaços Confinados – Apresentar cópia(s) do(s) Comprovantes de Treinamento
para Trabalho em Espaço Confinado, conforme NR-33 (com assinaturas de todos os
empregados treinados); Análise Preliminar de Risco específico para trabalho em espaço
confinado; Permissão de Entrada e Trabalho em Espaço Confinado, conforme Anexo II da NR35; Atender as medidas técnicas de prevenção, conforme item 33.3.2 e seus subitens.
4- Trabalhos a Quente – Operações de Soldagem e Corte a Quente (se houver): Apresentar cópia(s) do(s) Comprovantes de Treinamento para Operações de Soldagem e Corte a Quente,
Análise Preliminar de Risco específico para trabalho operações de soldagem e corte a quente
e Carta de anuência para os empregados autorizados a operar soldagem e corte a quente,
conforme NR-18, item 18.11.
5- Atividades com colas, solventes, tintas, com geração de ruído excessivo e/ou com geração de
poeira e/ou outro agente que possa dispersar no ambiente, devem ser realizadas fora do
horário de expediente. Os empregados da contratada envolvidos em tais atividades devem
utilizar os EPIs adequados ao tipo de risco e seguir as recomendações previstas na Análise
Preliminar de Riscos.
6- Trabalhos de IÇAMENTO de Materiais, atender ao que dispõe a NR 11 do Ministério do
Trabalho e Emprego – TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARNAZENAGEM E MANUSEIO
DE MATERIAIS; (se houver)

III.

INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA:

1-

Antes do início dos serviços, todo e qualquer funcionário da Contratada deverá participar
de uma Integração de Segurança que deverá ser elaborada e realizada pelo SESMT da
CETESB, consistindo em uma explanação sobre a empresa, suas normas, seus conceitos,
as obrigações dos prestadores de serviços e o acompanhamento que será realizado.
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2-

Essa Integração de Segurança também é obrigatória a todo e qualquer funcionário da
Contratada que porventura seja integrado à equipe de trabalho após o início dos serviços
ou obras.

3-

Nessa Integração de Segurança a Contratada deverá apresentar todos os EPI
(Equipamentos de Proteção Individual) e MPC (Medidas de Proteção Coletiva) a serem
utilizados, para avaliação dos profissionais do SESMT da CETESB.

4-

A Integração de Segurança deverá ser agendada pelo telefone (11) 3133-3568 ou (11)
3133-3569, com os Técnicos de Segurança do Trabalho, após o recebimento da aprovação
da documentação exigida neste Termo de “Exigências Legais de H.S.S.O. para
Contratação de Obras e Serviços”.

IV.

OBSERVAÇÕES:

1-

A documentação exigida, referente a H.S.S.O. – Higiene, Saúde e Segurança
Ocupacionais, deverá ser apresentada em atendimento à legislação pertinente - Lei nº
6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, NR - Normas
Regulamentadoras e outras, que são de observância obrigatória pelas empresas públicas e
privadas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos
órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados com contratos
regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

2-

A Contratada deverá cumprir todas as exigências legais sobre H.S.S.O. – Higiene, Saúde e
Segurança Ocupacionais, considerando-se que a comprovação de seu cumprimento
poderá ser exigida a qualquer momento pela CETESB.

3-

Toda documentação exigida deverá ser apresentada em papel identificado com nome da
empresa e assinada pelo preposto da mesma.

Técnico Responsável:
Amaro Benedito Soares - Técnico de Segurança do Trabalho - ARDH
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