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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC -  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

CONCURSO - O 01/2009 

 

OBJETO: Seleção da melhor solução para projetos de arquitetura e de ambientação, 

maquete eletrônica, gerenciamento dos projetos complementares e acompanhamento 

técnico da obra, para a futura Unidade do SESC Guarulhos 

 

SESSÃO DE ABERTURA: 29 de abril de 2009, 11:00 horas. 

 

LOCAL: EDIFÍCIO SEDE BELENZINHO: 

AV. ÁLVARO RAMOS, 991, TÉRREO – BELENZINHO, SP 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: 

ATÉ ÀS 17:00  DIA  06/03/2009 

 

LOCALIZAÇÃO DO MURAL DE AVISOS DO SESC: 

- SITE: www.sescsp.org.br 

- EDIFÍCIO SEDE BELENZINHO: 

AV. ÁLVARO RAMOS, 991, TÉRREO – BELENZINHO, SP ;  

 

GERÊNCIA DE MATERIAL 
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RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

1. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – ANEXO I -  (Folha Única); 

2. MINUTA DE CONTRATO – ANEXO II -  (FLS. 01. A 17); 

3. ORÇAMENTO BASE SESC - RESUMO - ANEXO III -  (Folha Única); 

4. PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS – 

ANEXO IV - (FLS. 01. A 13); 

5. TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

PARA O SESC GUARULHOS– ANEXO V - (FLS. 01. A 35); 

6. NORMAS TÉCNICAS DO SESC  – ANEXO VI -  (FLS. 01 a 30); 

7. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO – ANEXO VII – 

(Folha Única); 

8. TOMADAS FOTOGRÁFICAS DO TERRENO – ANEXO VIII – (Folha Única); 

9. CRONOGRAMA GERAL DE PROJETOS – ANEXO IX - (FLS. 01 a FLS. 02); 

10. MODELO PRANCHA A1; - ANEXO X - (Folha Única); 

11. MODELO MEMORIAL – FOLHA A4 – ANEXO XI -  (Folha Única). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N:\Obras\Concurso 2009\Concurso 01 2009 - Guarulhos\##IC GM - 23.12.2008.doc 4 

 

1 - COMUNICAÇÃO E OBJETO 

 

1.1 O Serviço Social do Comércio – SESC – Administração Regional no Estado de São 

Paulo, torna pública a realização de LICITAÇÃO, na modalidade de CONCURSO, para 

seleção da melhor solução para projetos de arquitetura e de ambientação, maquete 

eletrônica, gerenciamento dos projetos complementares e acompanhamento técnico da 

obra, da futura Unidade SESC Guarulhos, localizada na Rua Guilherme Lino dos 

Santos, loteamento Sítio do Alto, bairro São Roque, na cidade de Guarulhos, Estado de 

São Paulo, de propriedade do SESC, de acordo com as especificações técnicas e 

demais documentos anexos a este Instrumento Convocatório. 

 

1.2 Os serviços, objeto da presente licitação, estão descritos e especificados nos 

Procedimentos para Elaboração de Projetos Arquitetônicos, Termo de Referência para 

Elaboração de Projeto Arquitetônico SESC Guarulhos e Normas Técnicas do SESC, 

anexos IV, V e VI. 

 

1.3 A partir da data da publicação do presente Concurso, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h, no Edifício da Administração Central do 

SESC – Administração Regional no Estado de São Paulo, localizado na Avenida Álvaro 

Ramos nº 991, Térreo, Capital – SP, o SESC tornará disponível às interessadas toda a 

documentação pertinente, para verificação, sem a possibilidade de extração de cópias. 

 

1.4 Os documentos pertinentes ao presente Concurso estarão disponíveis no site do SESC 

(www.sescsp.org.br), possibilitando, portanto, a sua verificação e obtenção por 

quaisquer interessadas, mediante a realização de download deste Instrumento 

Convocatório e seus anexos, conforme instruções previstas no mencionado site do 

SESC. O SESC somente oferecerá este meio para obtenção do Instrumento 

Convocatório e seus anexos. 

 

1.4.1. Para participar deste Concurso, cada interessada deverá gerar um Código 

pessoal, sigiloso e intransferível, conforme instruções no site do SESC, código este 

que deverá ser utilizado em caso de efetivação da inscrição, para identificação dos 

Envelopes e seus conteúdos, nos termos do subitem 2.1.1 abaixo. O Código será de 

domínio único e exclusivo da interessada, não se responsabilizando o SESC pela 

quebra de sigilo desse Código que possa advir com a perda ou repasse, pela 

participante, a terceiros. 
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1.4.2 No ato da emissão do Código serão geradas quatro etiquetas contendo a 

descrição sucinta do objeto do Concurso e seu respectivo número, e o Código pessoal 

e intransferível que deverão ser impressas conforme orientações contidas no próprio 

site e afixadas na parte frontal do Envelope 1 – “PROPOSTA ARQUITETÔNICA” e 

Envelope 2 – “DOCUMENTAÇÃO”, para identificação, obedecidas as instruções no 

item 5.1 abaixo. 

 

2 – INSCRIÇÃO E SESSÃO DE ABERTURA DO CONCURSO 

 

2.1 As inscrições serão realizadas mediante entrega ou postagem das propostas, entre os 

dias 13 e 17 de abril de 2.009, no horário das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h, em 

local identificado no Térreo do Edifício da Administração Central, localizado nesta 

Capital, na Av. Álvaro Ramos n.º 991. 

 

 2.1.1 Por ocasião da inscrição, a empresa interessada deverá entregar o Envelope 1 – 

“PROPOSTA ARQUITETÔNICA” e o Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO, ambos 

contendo apenas como identificação a etiqueta gerada no site do SESC, nos termos 

dos subitens 1.4.1 e 1.4.2 acima e 5.1 abaixo. A ausência de identificação no que se 

refere aos títulos dos Envelopes 1 e 2 – “PROPOSTA ARQUITETÔNICA” e 

“DOCUMENTAÇÃO”, respectivamente, impossibilitará as inscrições. 

 

 2.1.2 Nas inscrições realizadas por via postal, deverão ser remetidos conjuntamente os 

Envelopes 1 – PROPOSTA ARQUITETÔNICA e Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO 

(ambos contendo em seu anverso apenas a etiqueta gerada no site do SESC), dentro 

de UM ÚNICO PACOTE cujo remetente deverá conter tão somente a etiqueta gerada 

no site do SESC para este fim, contendo apenas o Código de inscrição (subitem 1.4.1).  

 

2.1.2.1 Os Envelopes, contendo os documentos mencionados no subitem 2.1.2 

acima, enviados para fins de realização de inscrição via postal, deverão ser 

encaminhados, mediante Aviso de Recebimento, entre os dias 13/04/2009 e 

17/04/2009, de forma que esta seja a data máxima de postagem constante do selo 

dos Correios, conforme item 2.1 acima, e enviados ao destinatário, conforme 

etiqueta gerada pelo site do SESC: 
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CONCURSO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – SESC GUARULHOS   

Gerência de Material do SESC 

Edifício da Administração Central do SESC 

Av. Álvaro Ramos n.º 991, 1º andar  

CEP 03331-000 São Paulo – Capital   

 

2.1.2.2. Em caso de eventual extravio dos envelopes, o SESC não poderá ser 

responsabilizado, sendo obrigação exclusiva da participante o acompanhamento 

dessa remessa via postal junto ao Correio. 

 

2.2. A sessão pública de abertura do Concurso ocorrerá no dia 29 de abril de 2009, às 

11h, no Edifício da Administração Central do SESC, localizado na Avenida Álvaro 

Ramos nº 991, Térreo, São Paulo, Capital. 

 

3 - FUNDAMENTO LEGAL, REGIME DE CONTRATAÇÃO E PREÇO-BASE TOTAL 

 

3.1 O presente Concurso reger-se-á pelas normas e procedimentos do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESC, aprovado pela Resolução 1.102/2006, de 20 de 

fevereiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União – Edição nº 39 de 23/02/2006, e 

pelo presente Instrumento Convocatório.  

 

3.2 Licitação: Modalidade Concurso.  

 

3.3 Regime de Contratação: Preço Global. 

 

3.4 Prazo máximo de vigência contratual: 1.825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias. 

 

3.5 Condições de Pagamento: Conforme Minuta de Contrato (Anexo II). 

 

3.6 Valor: R$ 1.319.831,00 (um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e um 

reais), de acordo com o Orçamento Base do SESC – Resumo (Anexo III) . 
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4 - PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Instrumento 

Convocatório, poderão participar deste Concurso as empresas legalmente habilitadas e 

devidamente registradas no Sistema CONFEA/CREA.  

 

4.2  Não poderá(ão) participar do presente Concurso: 

4.2.1. Pessoa física 

4.2.2. Empresa suspensa de licitar ou contratar com o SESC, por decisão 

fundamentada de sua diretoria, após a devida ciência da penalização; 

4.2.3. Empresa em processo de falência ou em processo de recuperação judicial ou 

extra-judicial; 

4.2.4. Empresa da qual participe, seja a que título for, dirigente ou empregado do 

SESC, conforme artigo 39 da citada Resolução SESC n° 1.102/2006; 

4.2.5. Empresas proponentes distintas cujo responsável técnico seja o mesmo; 

4.2.6. Empresa que não atenda às condições de habilitação, previstas no item 7(sete) 

deste Instrumento Convocatório; 

4.2.7. Empresa cujo objeto social não guarde qualquer pertinência com o objetivo do 

presente Concurso; 

4.2.8. Empresas que detenham um mesmo controlador ou controladores em comum; 

4.2.9. Empresa cujo(s) sócio(s) seja(m) membro(s) da Comissão Especial de Licitação 

ou tenha participado como consultor da elaboração e organização deste certame; 

4.2.10. Empresa cujos sócios ou colaboradores tenham parentesco em até 3° grau, 

com funcionários do SESC, membros da Comissão Especial de Licitação ou consultor 

que tenha participado da elaboração e organização deste certame. 

 

4.3 Uma mesma participante somente poderá concorrer com uma única inscrição e um 

único trabalho, sendo vedada a participação de qualquer inscrito em mais de um trabalho, 

seja como co-autor, membro de equipe, colaborador, consultor ou em qualquer outra 

condição. 

 

4.4 No presente Concurso, somente poderá se manifestar em nome da participante o sócio 

ou dirigente desta, com poderes de representação devidamente comprovados na forma 

de seu Contrato Social ou Estatuto Social. 
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4.4.1 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa junto ao SESC neste Concurso, sob pena de exclusão sumária das 

participantes representadas. 

 

4.5. A participação no presente Concurso implica na aceitação integral e incondicionada de 

todos os termos e condições constantes deste Instrumento Convocatório e da Minuta 

de Contrato (Anexo II). 

 

5 - PROCESSAMENTO DO CONCURSO 

 

5.1 Os documentos exigidos neste Instrumento Convocatório deverão ser apresentados 

em DOIS ENVELOPES distintos, opacos e fechados, sem qualquer informação que permita 

seja identificada à autoria da proposta nela contida, seja mediante razão social, nome, 

pseudônimo, marca gráfica e outros, devendo conter somente as seguintes indicações no 

seu anverso, conforme etiquetas a serem geradas no site do SESC: 

 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA ARQUITETÔNICA PARA A FUTURA UNIDADE SESC 

GUARULHOS 

CONCURSO - O – 01/2009 

CÓDIGO N°_______ 

 

 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CONCURSO PARA 

ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA ARQUITETÔNICA PARA A FUTURA UNIDADE 

SESC GUARULHOS 

CONCURSO - O - 01/2009 

CÓDIGO N°________ 

 

5.2 Na sessão de abertura do Concurso, em conformidade com o disposto no artigo 16 da 

citada Resolução SESC n° 1.102/2006, serão abertos primeiramente os Envelopes 1 – 

“PROPOSTA ARQUITETÔNICA”. Manter-se-ão inviolados os Envelopes 2, sob a 

guarda da Comissão Especial de Licitação, até conclusão da análise dos Envelopes 1. 

 

5.2.1. A presença dos representantes legais das participantes na sessão de abertura do 

Concurso e na sessão de abertura do Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO (item 9 

deste Instrumento Convocatório), é facultativa. 
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5.3 Efetuada a conferência dos documentos do Envelope 1, a Comissão Especial de 

Licitação, em sessão pública, selecionará as Propostas Arquitetônicas que 

contemplarem todas as disposições do item 6 (seis) deste Instrumento Convocatório, 

excluindo-se sumariamente, mediante registro em Ata, aquelas que não atenderem ao 

referido dispositivo, conforme determina o item 5.3.1 abaixo:  

 

5.3.1. Será excluída sumariamente do certame a participante que: 

 

5.3.1.1. Deixar de cumprir o estabelecido no item 6.2 no tocante ao fato do 

ENVELOPE 1 e seu conteúdo não poder conter qualquer informação que 

permita seja identificada a autoria da proposta nela contida, seja mediante 

razão social, nome, pseudônimo, marca gráfica e outros. 

 

5.3.1.2. Deixar de incluir o Memorial Conceitual e o Estudo Preliminar no 

ENVELOPE 1, nos termos do item 6.2. 

 

5.3.1.3. Deixar de cumprir o estabelecido no subitem 2.1.2 no tocante ao fato 

do Pacote Único e seu conteúdo enviado para fins de inscrição, via postal, vir 

a conter qualquer informação que permita seja identificada à autoria da 

proposta nela contida, seja mediante razão social, nome, pseudônimo, marca 

gráfica e outros. 

 

5.3.1.4 Tiver constatada a inscrição de mais de uma proposta arquitetônica. 

 

5.3.1.5. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses de exclusão sumária na 

forma dos subitens acima, não caberá a interposição de recurso. 

 

5.4 Em seguida, em sessão privativa, serão analisadas as Propostas Arquitetônicas que 

passaram pela seleção conforme item 5.3 acima, classificando-se, ao final, até as dez 

melhores propostas, ordenando-as em 1ª, 2ª, 3ª... até 10ª colocadas, nos termos do 

item 8 (oito) deste Instrumento Convocatório, ocasião em que serão divulgados, através 

do site do SESC, os códigos das Propostas classificadas, não sendo permitida, neste 

momento, a interposição de qualquer recurso, o qual somente poderá ser interposto 

nos termos do item 10 (dez) deste Instrumento Convocatório. 
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5.5 Após cumpridas as etapas acima, no local, data e horário comunicados, por meio do site 

do SESC, para a sessão de abertura do Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO, a Comissão 

Especial de Licitação abrirá, inicialmente, o Envelope correspondente ao Código da 

melhor proposta classificada, em perfeito atendimento ao item 9 (nove) deste 

Instrumento Convocatório. 

 

5.5.1 Todos os documentos exigidos no Envelope 2 deverão ser apresentados em 

cópias autenticadas por Tabelião, ou, quando for o caso, por publicação em órgão de 

imprensa oficial, desde que legível e não reduzida, à exceção daqueles documentos 

possíveis de serem expedidos pelos órgãos competentes por meios eletrônicos 

(INTERNET).  

5.5.1.1 Os documentos obtidos por meio da INTERNET, somente serão 

validados após consulta da respectiva veracidade nos sites oficiais. 

 

5.5.2 É obrigatória a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da participante em todos 

os DOCUMENTOS que compõem o Envelope 2. O(s) representante(s) legal(is) 

será(ão) aquele(s) comprovado(s) por meio do Contrato Social ou Estatuto Social, ou 

aquele substabelecido por procurador que detenha poderes para tanto, caso em que 

deverá ser juntada a procuração por instrumento público ou particular. 

 

5.6 No caso de desatendimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste 

Instrumento Convocatório, a participante do Concurso será inabilitada, passando a 

Comissão Especial de Licitação à análise do Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO 

correspondente à segunda melhor proposta classificada, e assim sucessivamente, 

passando-se à abertura e análise da documentação das demais participantes, observando-

se a ordem de classificação mencionada no item 5.4 acima, no caso de se repetirem os 

casos de inabilitação, conforme disposto no item 9 (nove) deste Instrumento Convocatório.  

 

5.7 A análise da PROPOSTA ARQUITETÔNICA bem como da DOCUMENTAÇÃO contidas 

em ambos os envelopes, será feita pela Comissão Especial de Licitação, especialmente 

designada para o presente Concurso. 

  

6 - ORGANIZAÇÃO DO ENVELOPE 1 – PROPOSTA ARQUITETÔNICA 

 

6.1 O ENVELOPE 1 – PROPOSTA ARQUITETÔNICA apresentará o Estudo Preliminar, por 

meio de desenhos das plantas baixas, elevações, cortes, perspectivas, detalhes técnicos e 

memoriais.  
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6.2 A PROPOSTA ARQUITETÔNICA deverá ser apresentada em duas vias, em 

ENVELOPE opaco, sem emenda, rasura, entrelinhas ou ressalva, sem qualquer informação 

que permita seja identificada a autoria da proposta nela contida, seja mediante razão social, 

nome, pseudônimo, marca gráfica e outros, devendo constar apenas como identificação, o 

Código gerado no site do SESC, e conter, obrigatoriamente, o Estudo Preliminar (planta, 

corte, elevações e outras pertinentes) e o Memorial Conceitual, sob pena de exclusão 

sumária, conforme determina o item 5.3.1 deste Instrumento Convocatório.  

 

6.3 A PROPOSTA ARQUITETÔNICA deverá ser entregue em pranchas no formato A1 (841 

x 594 mm), dispostas no formato horizontal, em número máximo de 5 (cinco) pranchas, por 

participante, montadas em suportes semi-rígidos leves e de no máximo 5mm, tipo “pluma” 

ou “foam” de escolha do participante. Deverá ser apresentada em uma das pranchas a 

planta de implantação na escala 1:400, podendo haver ampliação das plantas, cortes, 

elevações e detalhes em escala conveniente a critério da participante, desde que inseridos 

exclusivamente nas pranchas; a escala deverá ser indicada na prancha junto ao desenho. 

Poderão constar das pranchas, pequenos comentários ou chamadas que a participante 

julgar necessário, desde que não interfira na perfeita leitura e interpretação dos elementos 

gráficos. As pranchas deverão seguir o modelo do Anexo X, identificadas com o Código 

gerado no site do SESC e ser numeradas como segue: 01/05 a 05/05 e acompanhadas por 

um Memorial Conceitual, em papel de boa qualidade, preferencialmente no formato A4 (297 

x 210 mm) , em numero máximo de 5 (cinco) laudas, obedecendo o espaçamento de 1,5 

entre linhas e fonte Arial 12 ou Times New Roman 12, onde a participante poderá descrever 

todo o processo de criação e concepção do partido, além de outras informações que não 

sejam possíveis contemplar na proposta gráfica. O Memorial deverá seguir as 

recomendações do Anexo XI. Os desenhos poderão ser executados em qualquer técnica 

instrumental e processo gráfico. 

 

6.3.1. Todo o material acima especificado deverá ser entregue também em folhas de 

papel de boa qualidade, dobradas para arquivamento, bem como sob a forma digital, 

em um único CD-ROM, em formato PDF. Todo este material deverá, também, ser 

identificado apenas com o Código gerado no site do SESC. 

 

7 - ORGANIZAÇÃO DO ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO 
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7.1 Os DOCUMENTOS relativos a HABILITAÇÃO JURÍDICA,  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverão ser apresentados em uma única via, 

conforme relação a seguir: 

 

7.1.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo (ANEXO I); 

 

7.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, acompanhado de 

todas as suas alterações, quando houver, devidamente registradas, ou a 

última alteração consolidada do Contrato ou Estatuto Social, acompanhado 

dos respectivos documentos de eleição de seus administradores.   

 
7.1.2.1 Em se tratando de consórcio de empresas, deverá a participante 

apresentar o contrato de consórcio, devidamente registrado, 

acompanhado de todas as suas alterações, quando houver, devidamente 

registradas, bem como os respectivos documentos de eleição de seus 

representantes, além da necessidade de apresentar os documentos 

exigidos no item 7.1.2 acima com relação a todas as empresas 

envolvidas no consórcio, quais sejam, líder e consorciadas. Caso o 

consórcio ainda não tenha sido constituído,  poderá ser apresentado o 

seu compromisso de constituição, ainda que por instrumento particular, 

sendo certo que restando este futuro consórcio classificado em 1º lugar 

no presente Concurso, somente será celebrado o instrumento contratual 

correspondente, caso sejam apresentados todos os documentos 

necessários à comprovação de sua regularidade, nos exatos termos 

deste Instrumento Convocatório. 

 

7.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

exigir. 

 

7.1.4 Certidão Pessoa Jurídica – 2009 do CREA. 

 

7.1.5 Atestado (s) comprobatório(s) da aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da 

presente licitação, emitido(s) obrigatoriamente por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa participante. O(s) atestado(s) 
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deverá(ão) apresentar as especificações e quantitativos de cada serviço 

efetivamente executado. 

 
7.1.5.1 O(s) atestado(s) técnicos deverá(ão), necessariamente, comprovar a 

execução das áreas e serviço(s) abaixo relacionados, sendo vedada a 

sua somatória: 

 

a. Projeto arquitetônico para edificação de uso público com no 

mínimo 7.000m² de área projetada e executada; 

b. Projeto arquitetônico de ambientação de interiores, com no 

mínimo 1.000m², projetado e executado; 

c.            Gerenciamento ou coordenação de projetos complementares 

para edificações com área igual ou superior a 5.000m². 

 
7.1.5.2 Se a participante for uma empresa consorciada, os documentos exigidos 

no subitem 7.1.5.1 acima poderão ser apresentados com relação a 

qualquer(is) uma da(s) empresa(s) envolvida(s) no consórcio, desde que 

sejam suficientes a comprovar que o consórcio em si possui a 

qualificação técnica exigida neste certame. 

 

7.1.6 Atestado (s) comprobatório(s) da aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da 

presente licitação, emitido(s) obrigatoriamente por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome de profissional vinculado à empresa 

proponente. O(s) atestado(s) deverá(ão) apresentar as especificações e 

quantitativos de cada serviço efetivamente executado. 

 

7.1.6.1 O(s) atestado(s) técnicos deverá(ão), necessariamente, comprovar a 

execução das áreas e serviço(s) abaixo relacionados, sendo vedada a 

sua somatória: 

 

a) Projeto arquitetônico para edificação de uso público com no mínimo 

7.000m² de área projetada e executada; 

b) Projeto arquitetônico de ambientação de interiores, com no mínimo 

1.000m², projetado e executado; 

c) Gerenciamento ou coordenação de projetos complementares para 

edificações com área igual ou superior a 5.000m². 
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7.1.6.2 O Responsável Técnico, indicado pelo participante para a comprovação 

da capacitação técnico-profissional, requisitada no item 7.1.6, deverá 

apresentar atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), expedida pela entidade profissional competente - 

Sistema CONFEA/CREA. 

 

7.1.6.3 O Responsável Técnico deverá comprovar que possui vínculo com a 

empresa na data de apresentação da documentação de habilitação, o 

que se dará por meio de cópias autenticadas do Contrato de Prestação 

de Serviços; das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, acompanhada da respectiva Ficha de Registro, com 

carimbo da DRT, no caso de empregados; ou, ainda, cópia da Ata da 

Assembléia, referente à sua investidura no cargo, ou do Contrato Social, 

no caso de dirigente da empresa. 

 

7.1.7  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extra-judicial, 

expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da participante e emitida há 

menos de 45 (quarenta e cinco) dias da data de que trata o subitem 2.2, 

supra. 

 

8 – ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA ARQUITETÔNICA 

 

8.1 Após a sessão de abertura dos Envelopes 1 e conforme estabelecido no item 5.2 deste 

Instrumento Convocatório, a Comissão Especial de Licitação analisará cada proposta em 

conformidade com o disposto no item 8.2 abaixo, registrando em Ata os critérios adotados e 

a classificação das participantes, segundo seu Código de participante, de forma a 

selecionar, ao final, até as 10 (dez) melhores propostas arquitetônicas.  

 

8.2 A Comissão Especial de Licitação avaliará e classificará as propostas arquitetônicas a 

partir dos seguintes critérios: 

1. Implantação e relação da edificação com o espaço urbano 

2. Acessibilidade 

3. Atendimento ao Termo de Referência (conforme anexo V) 

4. Funcionalidade e autonomia das atividades 

5. Atendimento à legislação vigente. 
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6. Caráter arquitetônico e institucional 

 

8.3 Após a avaliação dos critérios estabelecidos no item 8.2 acima, a Comissão Especial de 

Licitação registrará em Ata suas conclusões, definindo a ordem de classificação de até 10 

(dez) melhores propostas arquitetônicas, ocasião em que esta lista classificatória deverá ser 

divulgada a todas as participantes, através do site do SESC, não sendo, no entanto, 

permitida a interposição de recurso neste momento, mas tão somente ao final do resultado 

deste Concurso, nos termos do item 10 (dez) deste Instrumento Convocatório. 

 

9 - ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

9.1. No local, dia e hora oportunamente divulgados às participantes, por meio de publicação 

em jornal de grande circulação ou no site do SESC, a Comissão Especial de Licitação 

procederá a abertura do Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO, identificado pelo Código 

correspondente à melhor proposta arquitetônica classificada. 

 

9.2. Em havendo o descumprimento de quaisquer das exigências arroladas no item 7.1 

deste Instrumento Convocatório, a participante será inabilitada, passando-se à análise da 

documentação relativa à segunda melhor proposta arquitetônica classificada, e assim 

sucessivamente, até o pleno preenchimento dos requisitos de habilitação, nos termos do 

item 8.3 deste Instrumento Convocatório. 

 

9.2.1. No caso eventual das propostas classificadas nos termos do item 8.3 deste 

Instrumento Convocatório não serem suficientes a selecionar as cinco participantes 

a serem premiadas, conforme estabelecido no item 9.3 deste Instrumento 

Convocatório, é facultado à Comissão Especial de Licitação, a seu exclusivo critério, 

abrir o Envelope 2 da próxima colocada, e assim sucessivamente, observando a 

ordem de classificação das propostas, até atingir o número máximo de 5 (cinco) 

participantes habilitadas para premiação. 

 

9.3 Concluída a fase de habilitação, de que trata o item 9.1 acima, a Comissão Especial de 

Licitação, tornará público o resultado final, por meio de publicação no site do SESC e 

em jornal de grande circulação, contendo a ordem das melhores propostas 

classificadas e devidamente habilitadas, até a quinta colocação, dando ciência ainda 

dos termos da(s) Ata(s) correspondente(s) a todo procedimento de análise dos 

Envelopes 1 e 2 atinentes a este Concurso. 
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 9.3.1 A sessão de abertura do Envelope 2, poderá, a critério exclusivo da Comissão 

Especial de Licitação, ser suspensa para análise privativa dos Documentos. 

  

9.4 Decorrido o prazo regulamentar e não havendo recurso administrativo contra as fases 

deste Concurso, deverá este ser homologado pelo Presidente do Conselho Regional do 

SESC/SP, sendo devida a premiação às cinco primeiras classificadas devidamente 

habilitadas, observando-se o disposto no item 9.2.1 acima. 

 

9.5 O SESC SP premiará as propostas vencedoras anunciadas no item anterior, pelos 

seguintes valores: 

 

1° Lugar: R$ 35.000,00; 

2° Lugar: R$ 25.000,00; 

3° Lugar: R$ 20.000,00; 

4° Lugar: R$ 15.000,00; 

5° Lugar: R$ 10.000,00. 

 

9.6 Sobre os valores acima mencionados, o SESC reterá 30% (trinta por cento), a título de 

Imposto sobre a Renda incidente sobre a referida premiação.  

9.7 A Comissão Especial de Licitação poderá ainda conceder, a seu exclusivo critério, 

“Menções Honrosas” ou “Destaques” às participantes, independentemente da ordem de 

classificação das propostas vencedoras. 

9.8 Os projetos não classificados terão seu Envelope 2 – “DOCUMENTAÇÃO” inviolados, 

tendo a participante prazo de 30 dias após a homologação do resultado para retirá-lo, após 

o qual, não havendo interesse, os envelopes serão destruídos. 

 

10 -  RECURSO 

 

10.1 Divulgado o resultado final deste Concurso, qualquer participante terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para interpor recurso, contados da data da divulgação deste 

resultado, podendo este recurso versar sobre os resultados das fases de classificação 

e habilitação deste Concurso, desde que devidamente fundamentado e demonstrado 

o interesse. 
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10.2 Interposto o recurso nos termos do subitem 10.1, dele se dará ciência às demais 

participantes, por meio do site do SESC, as quais poderão manifestar-se no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da referida comunicação. 

 

 10.2.1 Caso o Envelope 2 - DOCUMENTAÇÃO da participante que interpuser recurso 

não tenha sido aberto, este deverá ser feito pela Comissão Especial de Licitação para 

fins de comprovação de identificação, em sessão pública, em data a ser divulgada no 

site do SESC. 

 

10.3 O recurso interposto fora das condições constantes deste Instrumento Convocatório 

não será conhecido. 

 

10.4 Na contagem dos prazos estabelecidos nos subitens 10.1 e 10.2, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

10.5 O recurso será respondido pela autoridade competente, devendo ser dirigido ao 

Presidente da Comissão Especial de Licitação, e entregue, mediante protocolo, de 2ª a 6ª 

feira, das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Avenida Álvaro Ramos, 991, subsolo, 

na GCA – Gerência de Comunicação Administrativa, vedada a sua interposição por meio de 

qualquer outra forma. 

 

10.5.1 O recurso deverá ser apresentado em ENVELOPE opaco e fechado, contendo 

os seguintes dizeres: 

 

RECURSO 

CONCURSO O 01/2009 – PROPOSTA ARQUITETÔNICA PARA A FUTURA UNIDADE 

SESC GUARULHOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE 

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO: ______ 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

AV. ÁLVARO RAMOS, 991 – CAPITAL – SP. 

 

10.6 O recurso terá efeito suspensivo até que seja julgado. 

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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11.1. A Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase do Concurso, poderá, a seu 

critério exclusivo, solicitar às participantes esclarecimentos e/ou comprovação dos 

documentos apresentados para o fim de dirimir dúvidas suscitadas no exame dos 

documentos do Envelope 2, bem como poderá fazer diligências para comprovar a 

veracidade das informações, sendo, no entanto, vedada à participante a inclusão posterior 

de documentos ou informações que deveriam constar originalmente do Envelope 2 – 

DOCUMENTAÇÃO.  

 

11.2 As participantes serão consideradas intimadas dos atos da presente licitação por meio 

de publicação em jornal de grande circulação ou através do site do SESC. 

 

11.3 As participantes poderão encaminhar solicitação de esclarecimentos e informações 

sobre o Concurso, até 06/03/2009, exclusivamente através do site do SESC, na página 

especifica para este fim, a/c Comissão Especial de Licitação. As questões formuladas serão 

respondidas e divulgadas exclusivamente no site, até 20/03/2009. Não serão fornecidos 

esclarecimentos verbais por funcionários do SESC ou membros da Comissão Especial de 

Licitação em quaisquer fases do presente Concurso. 

 

11.4 Não sendo formulados esclarecimentos ou informações até a data estabelecida no 

item anterior, pressupõe-se que todos os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos para permitir a perfeita apresentação das propostas arquitetônicas e da 

documentação requerida. 

 

11.5 As questões formuladas, bem como seus esclarecimentos, passarão a integrar o 

presente Instrumento Convocatório, independentemente de sua transcrição. 

 

11.6 Salvaguardando os interesses do SESC, sem que caiba às participantes qualquer 

reclamação ou indenização, judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 40 da Resolução 

SESC nº 1.102/06 este Concurso poderá: 

 

a) ser cancelado, ou 

b) adiado e/ou 

c) alterado. 

 

11.7 Na hipótese mencionada nas alíneas “a” e “c” supra, o SESC, após comunicado no 

site, disponibilizará para retirada os ENVELOPES que eventualmente não forem abertos. As 
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participantes terão prazo de 30 dias para a retirada do material, após o qual, não havendo 

interesse, os envelopes serão destruídos. 

 

11.8 A inscrição no presente Concurso implica na aceitação irrevogável da transferência 

dos direitos autorais patrimoniais dos trabalhos entregues ao SESC. 

 

 11.8.1 A não classificação dos trabalhos entre os 5 (cinco) premiados, resulta na 

devolução do direito autoral patrimonial à participante. 

 

11.9 O SESC não se obriga a contratar os serviços da participante vencedora para 

prosseguimento dos projetos objeto deste Concurso. Caso venha a ser contratado, será 

remunerado conforme valor estipulado neste Instrumento Convocatório, valor este que 

contempla a cessão dos direitos autorais patrimoniais respectivos, na forma e condições 

estabelecidas na Minuta de Contrato (Anexo II). 

 

11.10 A vencedora deverá indicar o(s) nome(s) de seu(s) representante(s) com poderes 

para a assinatura do contrato decorrente deste Concurso. Se o contrato for assinado por 

procurador(es), deverá(ão) ser anexada(s) a(s) procuração(es) com poderes expressos. 

 

11.11 Após a publicação do resultado final do Concurso e a convocação  da vencedora para 

assinatura do contrato, a licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da 

data da convocação, para comparecer no local indicado para assinatura do Contrato. Neste 

ato, deverão ser apresentados ao SESC, obrigatoriamente, os Documentos de 

Regularidade Fiscal infra: 

 

11.11.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda – CNPJ; 

 

11.11.2 Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (ou Secretaria da Receita Federal), Previdência Social e  Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional; 
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11.11.4 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Municipais Mobiliários expedida pela Fazenda Municipal da sede e do 

estabelecimento prestador da participante, ou ainda certidão de não contribuinte; 

 

11.11.4 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, da sede da participante. 

 

11.11.5.1 Para fim de comprovação da regularidade fiscal, a aceitação de certidões 

de tributos e contribuições obtidas pela INTERNET está condicionada à consulta 

pela Comissão Especial de Licitação do SESC/SP no endereço eletrônico fornecido 

pelo órgão emissor, para verificação quanto à autenticidade das referidas certidões, 

nos termos do subitem 5.5.1. 

 

11.11.5.2 Se a participante estiver representada sob a forma de consórcio, deverá 

apresentar os documentos de Regularidade Fiscal elencados nos itens 11.11.1, 

11.11.2, 11.11.3 e 11.11.4 acima, em nome da empresa líder e de todas as 

empresas consorciadas, observando ainda a regra estabelecida no item 7.1.2.1 

deste Instrumento Convocatório. 

 

11.11.5.3 Além dos documentos elencados nos itens  7.1.2, 7.1.3 , 7.1.4 e 7.1.7, os 

documentos elencados nos subitens 11.11.1, 11.11.2, 11.11.3 e 11.11.4 acima, 

deverão estar válidos na data prevista no item 2.2. A validade corresponderá ao 

prazo fixado nas próprias certidões, quando houver. Caso estas não contenham 

expressamente o prazo de validade, o SESC convenciona o prazo como sendo de 

90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese 

de a participante comprovar que o documento tem prazo de validade inferior ou 

superior ao antes convencionado. 

 

12 – PENALIDADES 

 

12.1 Se a participante declarada vencedora, sem justificativa, recusar a assinar o contrato, 

ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, motivo pelo qual 

perderá, a critério exclusivo do SESC, o direito à contratação. 

 

13 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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13.1 A participante contratada, conforme previsto na Minuta de Contrato (Anexo II), será 

responsável pela execução dos seguintes trabalhos, além do projeto arquitetônico completo: 

13.1.1 Projeto Executivo de Arquitetura 

13.1.2 Projeto Legal; 

13.1.3 Aprovações Legais; 

13.1.4 Projeto de ambientação; 

13.1.5 Maquete eletrônica; 

13.1.6 Gerenciamento dos projetos complementares, os quais serão contratados 

pelo SESC, a seguir relacionados e outros que se fizerem necessários: 

 - Paisagismo 

 - Fundações 

 - Estrutura 

 - Conforto térmico 

 - Ar condicionado 

 - Instalações elétricas 

 - Transporte vertical 

 - Instalações Hidráulicas 

 - Supervisão Predial 

 - Detecção e alarme de incêndio 

 - Sistema eletrônico de segurança 

 - Lógica, telefonia e energia estabilizada 

 - Impermeabilizações 

 - Acústica 

 - Áudio, vídeo e multimídia 

 - Cenotecnica 

 - Odontologia 

 - Maquete física 

 - Consultoria em Gestão Ambiental 

 

13.1.7 Acompanhamento técnico da obra 

 

13.2 No momento da contratação deverá ser apresentada ao SESC/SP relação dos 

componentes da equipe responsável pela execução dos itens 13.1.1 a 13.1.7. 

 

13.3 Os prazos, os produtos, a forma de remuneração dos serviços e demais condições de 

execução encontram-se previstos na Minuta de Contrato (Anexo II). 

 


