1 - DA LICITAÇÃO
1.1. A Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto - AEAARP,
torna público, para conhecimento dos associados que se acha aberto Edital de Licitação,
para projeto de reforma das calçadas no entorno do prédio da Associação de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto.
1.2. A abertura dos envelopes ocorrera dia 20/11/2020, às 10:00 horas, na Sede da
AEAARP, situada na Rua João Penteado, 2237 - Ribeirão Preto - SP.
1.3. O envelope contendo a proposta deverá ser entregue até as 09:00 horas no mesmo
local e data de abertura.
1.4. Não serão aceitas proposta entregues fora do prazo estabelecido na cláusula 1.2.
deste Edital.
1.5. Esta Licitação é do tipo MENOR PREÇO.
1.6. As dúvidas pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pelo seguinte
telefone: (16) - 2102-1700.
2 - DO OBJETO
2.1. Licitação para Contratação de Empresa para Elaboração de Projeto Executivo do
Passeio Público no entorno da AEAARP, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital, os quais passam a fazer parte do presente processo
licitatório.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da licitação todos os interessados associados que estiverem com
sua situação regular perante a AEAARP e CREA/CAU.
4 – ENVELOPE DA PROPOSTA
4.1. A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e indevassável, contendo
em sua parte externa, o nome da proponente.
4.2. A proposta deverá constar o nome da empresa ou do profissional responsável
(Engenheiro/Arquiteto), com sua respectiva inscrição no conselho a qual fizer parte.
6 – DO JULGAMENTO
6.1. Será considerado vencedor do certame a proposta que apresentar o menor valor
global e atender aos quesitos do termo de referencia.
7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As reclamações referentes às propostas deverão ser feitas no momento de sua
abertura, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante
observações ou reclamações posteriores, a este respeito.
7.2. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
7.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Declaração que cumpre os requisitos de habilitação;
ANEXO II– Termo de Referencia.
7.4. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 2102-1700.

PROCESSO LICITATÓRIO
CONVITE.
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E HABILITAÇÃO

...................................................................................................,
com
sede
na
......................................................, cidade de..................................................., inscrito
no CNPJ sob o nº. ........................................, licitante do Convite promovido pela
AEAARP, declara que cumpriu fielmente todos os requisitos de comprovação para
habilitação da presente Licitação

Ribeirão Preto, SP, ............de ......................... de 2020.

_________________________________
Responsável
Carimbo CNPJ

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

Elaboração de Projeto Executivo do Passeio Público no entorno da AEAARP.
1.1 Topografia
- Levantamento Topográfico planialtimétrico cadastral.
1.2 Projeto Geométrico (arquitetônico)
- Planta baixa, com locação de rampas, sinalização tátil e demais elementos
necessários.
- Perfil longitudinal.
- Curvas de nível.
- Inclinação de rampas.
- Mapa de localização e esquema de estaqueamento.
- Seções transversais típicas indicando largura e inclinação.
- Plano de arborização levando-se em consideração o tipo adequado que proporcione
sombreamento e espécies adequadas ao plantio urbano.
- Plano de paisagismo que venha a compor com a arquitetura do prédio da AEAARP.
- Tipo adequado de piso a ser utilizado, levando em consideração às necessidades de
acessibilidade;
- Levar em consideração a questão da sustentabilidade, projetando possibilidades de
infiltração de águas pluviais;
- Memorial descritivo descrevendo todas as etapas do processo de reforma, indicando
destinação dos resíduos;
- ART de projeto.
1.3 Orçamento e Cronograma
- Orçamento discriminativo, contendo quantitativos, valores unitários, valores totais por
item e valor total geral, data de elaboração e responsável técnico.
- Cronograma físico financeiro.
1.4 Elaboração do Projeto
- Durante a fase de estudos, a empresa/profissional vencedor do certame, deverá
apresentar a Diretoria da AEAARP, as idéias gerais do projeto a fim de que todo o estudo
esteja em conformidade com o pensamento dominante nesta Associação, evitando
desta forma perda de tempo quando de sua aprovação final.
1.5 Forma de apresentação
Os arquivos de projeto, orçamento, cronograma e memorial descritivo deverão se
apresentados em cinco vias impressas, assinadas pelo responsável técnico e em via
digital na extensão DWG e PDF para o projeto, formato EXCEL e extensão PDF para
orçamento e cronograma e formato WORD e extensão PDF para o memorial descritivo.
1.6 Forma de Pagamento
O pagamento será realizado 15 dias após ter sido recebido pela Diretoria da AEAARP,
mediante o envio da respectiva Nota fiscal.
1.7 Prazo para Elaboração do Projeto
- 45 dias

