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CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA – SÃO PAULO (SP) 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 

CSL SÃO PAULO (SP) N.º 2011/00262 (7421)  SL 
 
 
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica, inclusiv e empresa individual devidamente 

registrada no CREA ou CAU, cujo objeto social conte mple atividades técnicas de 
Arquitetura e/ou Engenharia, para a prestação dos s erviços técnicos profissionais 
de: desenvolvimento, execução, compatibilização de projetos de Arquitetura e 
ou/Engenharia, suas aprovações em órgãos competente s, e orçamento de obras. 

 
 

 ERRATA nº. 02 
 
 
1. ALTERAÇÃO para adequação à Lei nº. 12.378, de 31 de dezembro de 2010, quanto à 

condição de registro no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil) ou CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e correspondente previsão de exigência de 
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) ou ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica);  

 
2. ALTERAÇÕES para ajustes de redação:   

• dos itens 6.2; 9.4.a; 9.4.b; 9.4.c do Edital;  
• do Anexo II, com inclusão da informação das Jurisdições do CSL Ribeirão                                  

Preto e do CSL São Paulo; e   
• do Anexo V; do Anexo VI; e do Documento 3. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Alteração da redação nos itens relacionados abaixo , nos termos indicados a seguir : 
 
 
1             OBJETO DO CREDENCIAMENTO 
 
1.1 Constitui objeto do presente procedimento administrativo credenciar Pessoa Jurídica, 

inclusive empresa Individual, devidamente registrada no CREA ou CAU, cujo objeto 
social contemple atividades técnicas de engenharia e/ou arquitetura, para a prestação 
dos serviços técnicos profissionais, adiante descritos, em caráter eventual, de acordo 
com os critérios, termos e condições estabelecidos neste instrumento, sempre que 
houver interesse previamente manifestado pelo BANCO. 

 
 
4.3.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DE DOCUMENTOS 
 

4.3.1.1.f.  Certidão de Registro  e Quitação no Conselho  Regional de Engenharia, Arquitetura e  
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

43.1.1.g. Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou atestado de capacidade técnica fornecidos pelos 
contratantes, acompanhados das respectivas ART (Certidão de Anotação de 



  

 2  

Responsabilidade Técnica) ou RRT (Certidão de Registro de Responsabilidade Técnica), 
relativos aos serviços executados e enumerados no Anexo X. 

 
5          CREDENCIAMENTO 
 
5.1 As atividades técnicas de interesse para credenciamento, descritas no Anexo III, deverão 

ser compatíveis com o objeto social da empresa, certidão de registro de pessoa jurídica 
do CREA ou CAU, experiência e capacidade técnica e operacional do seu quadro 
técnico. 

 
 
14        DOS ANEXOS 
 
- Anexo II – Requerimento de Credenciamento  e Anexo X – Ficha de Dados Cadastrais : 
Alteração dos campos abaixo indicados no respectivo formulário. Para obter o arquivo em WORD, 
entrar contato através dos Tels.: (11) 3491-1603/1604/1606.  
 
Número do CREA ou 
CAU 

UF do CREA 
ou CAU 

Inscrição estadual Data da 
criação 

UF vistos CREA ou 
CAU 

     
 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (anexar currículos) 
Nome: Formação: CREA ou CAU CPF 
 
 
- Anexo VI  – Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e/o u Arquitetura , cuja redação 
das cláusulas abaixo ficam alteradas para: 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  

Parágrafo Segundo –  c) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica), com comprovante de registro, relativa a todos os serviços relacionados 
na alínea b. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA DES DA CONTRATADA   
 

III. emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) dos serviços elaborados, ficando a critério do CREA ou do 
CAU de cada Unidade da Federação, definir o período de recolhimento, bem como, a 
quantidade de serviços a serem relacionados em cada ART ou RRT; 

IV. arcar com os gastos referentes à realização das atividades técnicas previstas no contrato, 
correspondentes a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica), taxas, emolumentos, cópias, fotos e quaisquer outras 
despesas vinculadas ao objeto contratado; 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. ALTERAÇÕES para ajustes de redação :   

• dos itens 6.2; 9.4.a; 9.4.b; 9.4.c do Edital;  
• do Anexo II, com inclusão da informação das Jurisdições do CSL Ribeirão                                  

Preto e do CSL São Paulo; e 
• do Anexo V; do Anexo VI; e do Documento 3. 

 
 
a.  Alteração da redação do item 6.2 do Edital, con forme abaixo:  
 
6         ABRANGÊNCIA DO ATENDIMENTO 
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6.2     A interessada  deverá  informar  no Anexo II, para a(s) atividade(s) técnica(s) escolhida(s),  
a quantidade de trabalhos simultâneos que poderá executar dentre a(s)  jurisdição(ões),  do   
Centro de Logística de Ribeirão Preto (SP) e/ou do Centro de Logística de São  Paulo   (SP),    
onde tem  interesse em  prestar serviços nos  termos deste edital. 
 
 

b.  Alteração da redação do item 9.4.a do Edital, c onforme abaixo:  
 
9        CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.4.  
      a) CONSULTA – o  Centro  de  Serviços  de  Logística  Ribeirão  Preto,  Área  de  Engenharia,  
          telefone   (016) 3603-4183,  e/ou   Centro  de  Serviços  de   Logística  São Paulo,  Área  de   
          Engenharia, telefone (011) 3491-3132, encaminhará(ão) a(s) OS(s) à contratada. 
 
 
c.  Alteração  da  redação  do  itens  9.4.b  e  9. 4.c  do  Edital;  do Anexo  V,  itens 7  e  8;  do   
     Anexo  VI, Cláusula  Sexta, Caput; e do Docume nto 3,  itens 7 e  8,  conforme  indicado  a    
     seguir :   
     onde se lê: “Centro de Serviços de  Logística – São Paulo  (SP)”,  leia-se:  “Centro  de  Serviços   
     de  Logística  Ribeirão  Preto  (SP) e/ou Centro de Serviços de Logística São Paulo (SP)” 
 
 
d.  Alteração  da  redação  do  Anexo VI, Cláusula  Primeira,  Parágrafo  Segundo,  conforme  
     abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Parágrafo Segundo – A contratada prestará serviços em qualquer localidade da jurisdição do 
Centro de Serviços de Logística Ribeirão Preto (SP) e/ou jurisdição do Centro de Serviços de 
Logística São Paulo (SP), conforme MUNICÍPIOS BASE, relacionados no Documento nº 4. 
 
 
e.  Alteração do anexo II : 
 

Anexo II – Requerimento de Credenciamento ( o interessado deverá  apresentar um 
requerimento para cada município base da empresa ) 

 
EMPRESA: 
CNPJ   
  

 
Razão social 
 

 
Nome de fantasia 
 

 
Número do CREA ou 
CAU 

UF do CREA 
ou CAU 

Inscrição estadual Data da 
criação 

UF vistos CREA ou 
CAU 

     
 
ENDEREÇO: 
(rua, avenida, complemento e nº) 
 

 
Bairro Município UF CEP 
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Telefone Celular Fax 
   

 
E-mail Pager/Bip 
  

 
MUNICÍPIO BASE DA EMPRESA:  
A EMPRESA tem interesse na remuneração com despesas  de postagem neste MUNICÍPIO BASE – 
item 5 do Anexo V:  (    ) SIM                    (     ) NÃO 

  
UNIDADES DA FEDERAÇÃO NA QUAL O INTERESSADO PRESTAR Á SERVIÇOS: 
SP 

  
ATIVIDADES TÉCNICAS DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO A SEREM EXECUTADAS 
CONFORME ITEM 2.3 DO PRESENTE EDITAL   (indicar as atividades  de interesse da empresa):  
 

 
1 - (  ) TOTAL  – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. 

Desenvolvimento, execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de 
Arquitetura, Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de Incêndio, Elétricas, Automatismo, Cabeamento 
Estruturado, CFTV, Alarme, Ar Condicionado e demais projetos complementares correlatos. 
Compatibilização de todos os projetos, indicando suas interferências nas pranchas de Arquitetura. 
Montagem  final e fusão das especificações de todos os projetos em Caderno de Encargos - Parte IV e 
orçamento únicos para a obra. 

2 - (   ) ARQ – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. 
Desenvolvimento de projeto de Arquitetura. Aprovação do projeto em órgãos regulamentadores 
competentes. Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV e orçamento referentes à parte arquitetônica. 
3 - (   ) HIDR – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. 
Desenvolvimento, execução e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de projetos de 
Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de Incêndio e demais projetos correlatos. Elaboração do Caderno de 
Encargos - Parte IV e orçamento de obra referente aos projetos e especificações executados.. 
4 - (  ) ELET – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. 
Desenvolvimento, execução  e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de  projetos de 
Instalações Elétricas, Automatismo, Cabeamento Estruturado, CFTV, Alarme e demais projetos correlatos. 
Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e 
especificações executados. 
5 - (   ) ARCON – Levantamento da situação do imóvel existente, terreno e/ou edificação e seu entorno. 
Desenvolvimento, execução  e aprovação em órgãos regulamentadores competentes, de  projetos de Ar 
Condicionado. Elaboração do Caderno de Encargos - Parte IV  e orçamento de obra referente aos projetos e 
especificações executados. 
6 - (  ) COMPAT – Compatibilização de  todos os projetos, indicando suas interferências nas pranchas de 
Arquitetura. Revisão das especificações de toda a obra. Montagem  final e fusão em documento único, do 
Caderno de Encargos - Parte IV. 
7 – (     ) ORC – Execução de orçamentos de obras de engenharia. 
    

Jurisidição do CSL RIBEIRÃO PRETO (SP) 
SUPER VAREJO GOVERNO SP- NORTE SUPER VAREJO GOVERNO SP- OESTE 

 Região de Araraquara  Região de Araçatuba 
 Região de Bebedouro  Região de Assis 
 Região de Franca  Região de Bauru 
 Região de Limeira  Região de Itapetininga 
 Região de Piracicaba  Região de Lins 
 Região de Ribeirão Preto  Região de Marilia 
 Região de Rio Claro  Região de Presidente Prudente  
 Região de São José do Rio Preto  Região de Sorocaba  
 Região de São Carlos  Região de Votuporanga 
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QUANTIDADE DE TRABALHOS QUE PODERÁ EXECUTAR SIMULTANEAMENTE PARA O BANCO (DE 
ACORDO COM A CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA): _______________________________ 
  

 
 

Jurisidição do CSL SÃO PAULO (SP) 
SUPER VAREJO GOVERNO SP- CAPITAL SUPER VAREJO GOVERNO SP- LESTE 

 Região SP- Centro Leste  Região de Campinas 
 Região SP- Centro  Região de Guarulhos 
 Região SP- Centro Sul  Região de Jundiai 
 Região SP- Leste  Região de Mogi das Cruzes 
 Região SP- Nordeste  Região de Osasco 
 Região SP- Norte  Região de São Bernardo do Campo 
 Região SP- Oeste  Região de São José dos Campos 
 Região SP- Sudoeste  Região de Santos 
 Região SP- Sul  Região de Taubaté 

 
 
QUANTIDADE DE TRABALHOS QUE PODERÁ EXECUTAR SIMULTANEAMENTE PARA O BANCO (DE 
ACORDO COM A CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA): _______________________________ 
  

 
 
Vimos requerer, através do presente, nosso credenciamento, em conformidade com o Edital 
divulgado pelo BANCO, juntando a documentação exigida devidamente assinada e rubricada . 
 
DECLARAMOS , sob as penas da LEI, que: 
− recebemos os documentos que compõem o Edital 2011/0262(7421)SL e que tomamos 

conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto 
deste credenciamento; 

− não fomos declarados inidôneos conforme o edital de credenciamento; 
− a empresa não se enquadra nas situações previstas no item 6 do edital e que as informações 

prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras, bem como que concordamos com 
os termos do edital e seus anexos;  

− não há qualquer fato superveniente impeditivo do credenciamento; e, 
− estamos cientes e cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

que reza o seguinte: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.” 

 
 
 

 ,  de                        de  

Local/data 
    
  Recebido  
    
  Data Hora 
    
         /         /         
 
 

   

Nome e assinatura do representante legal  Assinatura/Carimbo do  
BANCO 
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3. Permanecem inalterados os demais itens do Edital, dos seus anexos e documentos . 
 
 
 

São Paulo, 04 de abril de 2.012. 
 
 
 

____________________________________ 
Gabriel Valverde Palenzuela Júnior 

Gerente de Área 


