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ATO CONVOCATóRIO

08l2OL8
SEtEçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA EM SERVIçOS DÊ ENGENHARIA E/OU ARqU|TETURA ESPECIALIZADA PARA

CONSUTTORIA DE REVISÃO DE PROJETO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB

Onde se lê:

1. OBJETO

1.1. É objeto do presente Ato Convocatório a seleção de empresa especializada em serviços de Engenharia e/ou
Arquitetura especializada para Consultoria de Revisão de Projeto de Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros - AVCB e acompanhamento dos processos para adequações do projeto técnico bem como
solicitação final de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pâra obtenção do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros definitivo para o Íheatro Municipal de São Paulo para o período estimado
de 23/O7l21la a 23107 /2O2O, de acordo com a legislação vigente, anexos previstos neste instrumento bem
como as seguintes especificações:

c) A empresa a ser contratada deverá apresentar cronograma bem elaborado e condizente com a

programação do Theatro Municipal de São Paulo;

Leia-sê:
l.OBJETO

1.1.É objeto do presente Ato Convocatório a seleção de emprêsa especializada em serviços de Engenharia e/ou
Arquitetura especializada paÍa Consultoriâ de Revisão de Projeto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -
AVCB e acompanhamento dos processos para adequações do proieto técnico bem como solicitação final de

vistoria junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros definitivo para o Theatro Municipal de São Paulo, devendo respeitar a condição histórica do edifício
do Theatro Municipal, tombada em nível municipal (CONPRESP), estadual (CONDEPHAAT) ê federal (IPHAN) e

as legislações especificas, para o perÍodo estimado de 23/07 /2078 a 23/07 /2020, de acordo com a legislação

vigente, anexos previstos neste instrumento bem como as seguintes especificações:

c) A empresa a ser contratada deverá apresentar cronograma bem elaborado, levando em consideração as três

etapas previstas neste Ato, bem como condizente com a progrâmação do Theatro Municipal de São Paulo;

Onde se lê:

5.3. Será declarada vencedora a empresa que atingir o maior número de ontos ue serão assim distribuídos
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PONTUAçÃOCRITERIOS

condiçôes Técnicas (Peso 60%)

A proposta está de acordo com as informaçÕes

apresentadas.

Até 35 pontos

Análise técnica do portfólio e principais
clientes (experiência)

Até 25 pontos

Condições comerciais (Peso 40%)

Melhor preço
2o melhor

preço
Demois propostas

10 pts
Proposta de preço

40 pts 30 pts
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CRITERIO PONTUAçÃO

condições Técnicas 60 pontos

Condições Comerciais 40 pontos

TOTAT 100 pontos

Leia-§ê:

5.3. Será declarada vencedora a empresa que atingir o maior número de pontos que serão assim distribuídos:
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CRITÉRIO5 PONTUAçÃO

Condições Técnicas (Peso 60%)

A proposta está de acordo com as

informações apresentadas e exigidas neste
Ato, inclusive com a apresentação de

cronograma das etapas do projeto.

Análise técnica do portfólio e principais
clientes (experiência)

b) Até 20 pontos, mediante comprovação de 1 (uml
ou mais projetos realizados em Patrimônios
Tombados
c) Até 10 pontos, mediante comprovação de demais

experlências

Condições Comerciais (Peso 40%)

Proposta de preço
Melhor preço

2o melhor
preço

Demois propostos

40 pts 30 pts 10 pts

CRITERIO PONTUAçÃO

Cond ições Técn icas 60 pontos

Cond ições Comercia is 40 pontos

TOTAL 100 pontos

Praça Ramos de Azevedo, s/n - República I CEP 01037-010
são Paulo/SP

Até 35 pontos

a) Até 25 pontos, mediante comprovação de 2 (dois)

ou mais proietos realizados em Patrimônios
Tombados


