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AVISO 
 

CONCORRÊNCIA N° ____/2015 
 
 
A Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de 
Transportes, comunica que se encontra aberta licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob o n° ____/2015, do tipo menor valor da Tarifa de 
Remuneração Ofertada (TO). 

 
OBJETO:  Delegação, por concessão, da prestação e exploração do serviço de 
transporte coletivo público de passageiros, na Cidade de São Paulo, para o “Grupo 
Local de Articulação Regional”.  
 
PRAZOS: Os envelopes n° 1 (um) e n° 2 (dois) deverão ser entregues na sede da 
Secretaria Municipal de Transportes, na Rua Boa Vista n° 236 – ... andar - Centro, 
São Paulo, até às ____h ( _____ ) do dia ____ ( ____ ) de ____ de 2015.  A sessão 
pública de abertura do envelope n° 01 (um) – PROPOSTA COMERCIAL - terá início 
às ____h do dia ____ ( ____ ) de _____ de 2015. 
 
Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos eletrônicos com a íntegra 
do edital e anexos, no site: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/ 
 
 
Alternativamente, os mesmos arquivos eletrônicos pertinentes ao presente certame 
estarão disponíveis para retirada, mediante a entrega de um exemplar de DVD-ROM, 
virgem e lacrado, na Rua Boa Vista, nº 236 – .....andar - Centro - SP, de segunda a 
sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e entre 14h e 17h. 
 
No ato de aquisição do DVD-ROM, os interessados deverão informar, por meio de 
carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, 
endereço completo, CNPJ/MF, telefone ou e-mail e o nome da pessoa para contato. 
 
A VISITA TÉCNICA somente será obrigatória para os interessados que atualmente 
não prestam os serviços no Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros 
na Cidade de São Paulo, devendo ser previamente agendada conforme estabelecido 
no item 5.9 do Edital e realizada em até 05 (cinco) dias da data da entrega dos 
envelopes.   
  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

CONCORRÊNCIA 
____/2015 

 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, torna pública a realização de licitação, na 
modalidade Concorrência, do tipo menor valor da Tarifa de Remuneração Ofertada 
(TO), de acordo com as condições fixadas neste Edital e seus Anexos, para a 
delegação, por concessão, da prestação e exploração do serviço de transporte 
coletivo público de passageiros, na Cidade de São Paulo, para o Grupo Local de 
Articulação Regional, dividida em 09 Lotes de Serviços. 
 
A presente licitação é regida pelas disposições da Lei Municipal n.º 13.241, de 12 de 
dezembro de 2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002 e 
alterações; Decreto Municipal nº 56.232, de 02 de julho de 2015; pela Lei Federal 
n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações; Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, no que couber; e demais normas aplicáveis, em especial 
as cláusulas e condições fixadas neste Edital. 
 
Os interessados deverão entregar um único Envelope nº 01 (Documentação para 
Habilitação), nos termos do item 6.3.1 deste Edital, independentemente do número de 
lotes que concorrer, e um Envelope n° 02 (Proposta Comercial), para cada um dos 
lotes que desejar concorrer, nos termos do item 6.3.2 deste Edital, devidamente 
fechados e lacrados, na Secretaria Municipal de Transportes - SMT - na Rua Boa 
Vista, nº 236, .... andar,– Centro – São Paulo – SP, até às ___h do dia ____de ___de 
2015. 
 
A sessão de abertura do Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação realizar-se-á 
no mesmo local, às ____h do dia ____de _____ de 2015. 
 
A presente licitação foi precedida de audiência pública, nos termos do Art. 39, da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, divulgada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo – DOC de 04, 05 e 06 de março de 2015 e no Diário Oficial da União de 06 de 
março de 2015, a qual foi realizada em 23 de março de 2015. 
 
O Edital e seus Anexos foram disponibilizados em consulta pública, durante o período 
compreendido entre os dias ............., informada ao público por meio de publicação no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, na data de............, em jornais de 
grande circulação. As respostas às manifestações da Consulta Pública estão 
disponíveis no endereço http:\\e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, conforme 
publicação no DOC de ................... 
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Em cumprimento ao que determina o art. 5º da Lei Federal nº 8.987/95, a justificativa 
para a realização da presente licitação foi publicada no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo – DOC de ......................... 
 
A VISITA TÉCNICA somente será obrigatória para os interessados que atualmente 
não prestam os serviços no atual Sistema de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros na Cidade de São Paulo, devendo ser previamente agendada conforme 
estabelecido no item 5.9 do Edital e realizada em até 05 (cinco) dias da data da 
entrega dos Envelopes.   
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1. CAPÍTULO I - DO OBJETO DA CONCESSÃO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a delegação, por concessão, da prestação e 

exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros, nos 
termos do artigo 4º do Decreto nº 56.232, de 02 de julho de 2015, para o 
Grupo Local de Articulação Regional, dividida em 09 Lotes de Serviços, com 
a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da 
população, envolvendo: 
1.1.1. Operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços 

Complementares; 
1.1.1.1. Nos termos do § 6º do art. 4º do Decreto nº 

56.232/15, fica expressamente vedada a 
contratação de terceiros para a execução da 
atividade-fim prevista no subitem 1.1.1 acima. 

1.1.2. Administração, manutenção e conservação dos terminais de 
integração e estações de transferência; 

1.1.3. Programação da operação; 
1.1.4. Controle da operação; 
1.1.5. Operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de 

transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete 
Único; 

1.1.6. Operação dos terminais de integração e estações de transferência. 
 

 
2. CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 
2.1. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a determinação dos reajustes 

tarifários, nos termos da Lei Orgânica do Município. 
2.2. Compete à Secretaria Municipal dos Transportes, ou a quem ela ou lei 

específica o delegar observadas as disposições da legislação vigente: 
 

PLANEJAMENTO E DELEGAÇÃO:  
2.2.1. Aprovar o plano geral de outorgas de serviços de transporte coletivo 

de passageiros prestado no regime público; 
2.2.2. Aprovar o plano geral de metas para a progressiva conformação dos 

serviços, com vistas à consecução das diretrizes estabelecidas no 
artigo 3º da Lei nº 13.241/01; 

2.2.3. Outorgar os serviços públicos sob regime de concessão e autorizar a 
prestação do serviço de transporte privado. 

2.2.4. Outorgar os serviços públicos complementares, nos termos do inciso 
II do art. 2º da Lei Municipal nº 13.241/01.  

2.2.5. Propor ao Poder Executivo Municipal reajustes tarifários. 
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REGULAÇÃO: 
 
2.2.6. Editar normas operacionais, em conformidade com as políticas e 

estratégias estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transporte - 
SMT; 

2.2.7. Compor ou arbitrar conflitos entre concessionárias, usuários e Poder 
Público.  

2.2.8. Compete a São Paulo Transporte S..A., nos termos do art. 29 da Lei 
Municipal nº 13.241/01, a aplicação de penalidades por 
descumprimentos de obrigações contratuais. 

2.2.9. Coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não 
concedidos; 

2.2.10. Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes 
afetados pelo serviço de transporte sob seu controle, reprimindo 
eventuais infrações; 

2.2.11. Aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais às 
concessionárias; 

2.2.12. Intervir na prestação dos serviços de transporte coletivo concedidos; 
2.2.13. Acompanhar a execução dos contratos e analisar seu equilíbrio 

econômico-financeiro, adotando as medidas que se fizerem 
necessárias. 

2.2.14. Analisar e aprovar o reajuste da remuneração dos prestadores de 
serviços de transporte coletivo público, respeitados os parâmetros 
contratuais; 

2.2.15. Analisar e aprovar a revisão do valor das remunerações, de forma a 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quando for 
o caso; 

2.2.16. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos 
serviços públicos de transporte e de outras atividades que os afetem, 
opinando quanto à viabilidade e às prioridades técnicas, econômicas 
e financeiras dos projetos pertinentes ou afetos ao sistema de 
transporte coletivo de passageiros; 

2.2.17. Definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço 
adequado; 

2.2.18. Opinar sobre a instalação e o funcionamento de serviços na faixa de 
domínio e na área non aedificandi da malha viária, definir os padrões 
operacionais e manifestar-se sobre os preços devidos pela utilização 
dos bens públicos afetados aos serviços de transporte coletivo de 
passageiros; 
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2.2.19. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos 
bens inerentes à prestação dos serviços de transporte coletivo 
público, tendo em vista seu adequado estado de conservação à 
época da reversão desses bens ao Poder Público, quando for o caso; 

2.2.20. Autorizar cisão, fusão e transferência de controle acionário da 
concessionária prestadora dos serviços de transporte coletivo de 
passageiro; 

2.2.21. Autorizar a transferência da concessão, nos casos previstos na lei e 
no decreto; 

2.2.22. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para 
subsidiar suas decisões e as do Poder Público; 

2.2.23. Subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição da política 
tarifária, realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros 
necessários; 

2.2.24. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou 
decorrentes dos serviços outorgados; 

2.2.25. Definir plano de contas uniforme e de informações gerenciais para as 
concessionárias e acompanhar permanentemente a sua aplicação. 
 

GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
2.2.26. Gerir as receitas e pagamentos comuns ao serviço de transporte 

coletivo público de passageiros. 
2.2.27. Para tanto, poderá emitir os correspondentes créditos de viagens e 

comercializá-los direta ou indiretamente, exercendo o efetivo controle 
sobre a utilização desses. 

 
3. CAPÍTULO III - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS: 
 
3.1. A descrição do Sistema Integrado de Transporte Coletivo e seu funcionamento 

é objeto dos Anexos I e III. 
3.2. Os critérios e a relação dos investimentos em bens reversíveis e não 

reversíveis a serem realizados pela concessionária estão descritos nos Anexos 
V e VI.  

3.3. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a lei e atos 
normativos, expedidos pelo Poder Concedente, que deverão ser respeitados 
como cláusulas contratuais, observado o disposto no Capítulo XVIII deste 
Edital. 
3.3.1. Na hipótese de eventual conflito interpretativo, os dispositivos 

deverão ser interpretados de acordo com a seguinte hierarquia: Lei, 
Decreto, Contrato, Edital, demais Anexos do Edital e, finalmente, a 
Proposta Comercial. 
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DAS LINHAS: 
3.4. As linhas que compõem o serviço do Lote da concessionária serão 

estabelecidas pelo Poder Concedente, observadas as características de grupo 
de lotes e as tipologias das linhas, conforme disposto no Decreto nº 56.232/15. 

3.5. O Anexo III estabelece a relação das linhas que compõem os serviços de cada 
lote e as características operacionais referenciais para o início de operação dos 
serviços, vinculados à implantação da Rede de Referência do Sistema 
Integrado de Transporte Coletivo Público de Passageiros no projeto formulado 
pelo Poder Concedente para esta licitação.  
3.5.1. Considerando os requisitos necessários para a implantação da Rede 

de Referência, tais como a adequação de infraestrutura, comunicação 
e informação ao usuário, prazos requeridos para acompanhamento e 
promoção de ajustes dos serviços reformulados, poderá ser 
determinado à concessionária a operação das linhas que estejam em 
funcionamento na ocasião, com as características que então 
vigorarem, conforme previsto no Anexo VIII, 8-B.     

3.5.2. Na hipótese referida no item 3.5.1, o Poder Concedente fará a 
distribuição das linhas em operação aos lotes, observado, entre 
outros, a correlação entre as linhas em operação com a Rede de 
Referência apresentada no Anexo III. 

3.5.3. Ainda na hipótese referida no Item 3.5.1, poderá ser requerido da 
concessionária a mobilização de frota suplementar à necessária para 
a operação dos serviços da Rede de Referência, a qual será 
devidamente remunerada na forma prevista no contrato e 
desmobilizada, se for o caso, tão logo venham a ser implantados, 
total ou parcialmente, os serviços da Rede de Referência nas regiões 
geográficas em que opere. 

3.5.4. Ao longo da vigência do contrato, o Poder Concedente fará as 
adequações das características operacionais do serviço de acordo 
com as necessidades de atendimento da população, das demandas 
da Cidade, dos futuros projetos de estruturação da rede de serviços 
de transporte, visando sua racionalidade e economicidade. 

3.6. A concessionária poderá propor ao Poder Concedente alterações nas linhas ou 
nas condições de prestação dos serviços, observados os padrões de conforto e 
de operação estabelecidos no Anexo III. 
3.6.1. As propostas de alteração ou criação de linhas serão avaliadas pelo 

Poder Concedente, observados os critérios de atribuição dos serviços 
entre os lotes por ele definidos.  

3.7. A concessionária poderá prestar serviços complementares desde que 
previamente autorizados pelo Poder Concedente. 
3.7.1. O número de veículos destinados à prestação do serviço 

complementar mencionado no item 3.7 é limitado a 20% (vinte por 
cento) da frota que a concessionária vincular à operação do seu lote 
de concessão. 
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3.8. Nos termos do § 3º do art. 12 do Decreto 56.232/15, as linhas não serão 
exclusivamente vinculadas a qualquer lote de serviços, podendo o Poder 
Concedente atribuí-las às concessionárias de acordo com o interesse público. 

 
DAS GARAGENS  
3.9. Para o início da operação, a concessionária deverá dispor de garagem(ns) 

para abrigo, abastecimento e manutenção da frota operacional, bem como 
para realização dos serviços administrativos de apoio. A(s) garagem(ns) da 
concessionária deverá(ão), preferencialmente, estar(em) localizada(s) no 
perímetro do(s) seu(s) lote(s) de concessão. 
3.9.1. Na hipótese da garagem estar localizada em local distinto do 

perímetro de seu(s) respectivo(s) lote(s), os percursos ociosos não 
serão considerados para efeito de remuneração e reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

3.9.2. Na hipótese de a concessionária não dispor de local para abrigo, 
abastecimento e manutenção da frota operacional, bem como para 
realização dos serviços administrativos de apoio, o Poder 
Concedente disponibilizará, onerosamente, local com a mesma 
finalidade, para garantir a operação dos serviços. 

3.10. As características físicas das garagens deverão estar de acordo com as 
especificações contidas em Manual de Infraestrutura Básica de Garagem, 
elaborado e atualizado pelo Poder Concedente, conforme Anexo V. 

3.11. Os elementos da infraestrutura básica da garagem, assim como a 
documentação legal para seu funcionamento, serão verificados, quando 
necessário, segundo critérios e metodologia definidos em procedimento 
específico elaborado e atualizado pelo Poder Concedente, conforme Anexo IV. 

3.12. Sempre que necessárias, as atualizações do Manual e dos procedimentos 
serão feitas, a critério exclusivo do Poder Concedente, e as concessionárias 
serão informadas previamente às suas efetivações. Desta forma, as versões 
atualizadas destes documentos estarão disponíveis para consulta no “site” 
www.sptrans.com.br. 

3.13. As atualizações são motivadas por implantação de novas tecnologias (veículos 
e/ou equipamentos da garagem), por exigências legais ou por eventuais 
ajustes que visem melhoria da qualidade do processo.  

3.14. A concessionária terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, da comunicação 
das não conformidades, para regularização da infraestrutura da(s) 
garagem(ns). Protocolos não serão considerados documentos hábeis como 
garantia de que as pendências estão regularizadas.  

3.15. O projeto e o cronograma das obras de adequação para regularização do 
imóvel deverão ser apresentados ao Poder Concedente para avaliação e 
aprovação em até 90 (noventa) dias da comunicação das não conformidades.  

3.16. Independentemente dos prazos concedidos para regularização de eventuais 
pendências, a concessionária responderá, exclusivamente, civil e 
criminalmente, por quaisquer incidentes ou acidentes que venham a ocorrer em 
função destes.  

http://www.sptrans.com.br/


 

11 / 45 
 

3.17. A concessionária é obrigada a utilizar garagens públicas, quando for o caso, 
cujos quantitativos por lote de concessão e os valores de alugueres estão 
discriminados no Anexo VI.  
 

DOS VEÍCULOS 
3.18. Os veículos para operação no Sistema de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros na Cidade de São Paulo deverão apresentar características que 
atendam integralmente às Normas Brasileiras NBR-15570, para fabricação dos 
veículos, NBR-14022, NBR-15646, Portaria INMETRO nº 260 e demais 
documentos técnicos legais pertinentes, referentes à acessibilidade nesses 
veículos, bem como a Lei Municipal 13.542/03 de 24 de março de 2003, com 
alteração introduzida pela Lei nº 13.612, de 26 de junho 2003, que dispõe 
sobre a proibição de aquisição de veículos novos com motor dianteiro, 
regulamentada pelo Decreto nº 43.908, de 02 de outubro de 2003. 

3.19. Além do atendimento à legislação descrita no item 3.18, os veículos deverão 
apresentar os parâmetros definidos no Manual dos Padrões Técnicos da 
SPTrans, elaborado e atualizado pelo Poder Concedente, conforme Anexo V. 

3.20. Para movimentação da frota no Sistema de Transporte, inclusão/exclusão de 
veículos, a concessionária deverá obedecer aos critérios e metodologias 
contidos em normas de procedimentos específicas elaboradas e atualizadas 
pelo Poder Concedente, conforme Anexo IV. 

3.21. A concessionária terá seus processos de manutenção auditados e sua frota 
inspecionada de acordo com procedimentos específicos definidos pelo Poder 
Concedente.  

3.22. As exigências referentes ao atendimento de Normas Técnicas e dos demais 
documentos legais relativos aos padrões tecnológicos, ambientais e de 
acessibilidade, Procedimentos de Inspeção, de Auditoria de Processos de 
Manutenção, suas associações com os tipos específicos de linhas e os 
respectivos cronogramas de implantação, estão contidas nos Anexos III, IV e V.  
3.22.1. Sempre que necessárias, as atualizações dos Manuais e dos 

Procedimentos serão realizadas pelo Poder Concedente, e as 
concessionárias serão informadas previamente para suas 
efetivações. Para tanto, as versões atualizadas destes documentos 
estarão disponíveis para consulta no “site” www.sptrans.com.br. 

3.22.2. As atualizações serão motivadas por implantação de novas 
tecnologias (veículos e/ou equipamentos da garagem), por exigências 
legais ou por eventuais ajustes que visam melhoria da qualidade no 
resultado do processo.  

3.23. A frota que iniciará a operação deverá vir, obrigatoriamente, equipada com 
catraca, validador eletrônico e AVL, cuja especificação técnica e quantidade 
são objetos do Anexo V.  

3.24. A frota que vier a ser adquirida após a assinatura do contrato, além do contido 
no subitem 3.23, deverá vir preparada para receber os acessórios 
especificados no Anexo V. 

http://www.sptrans.com.br/
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3.25. A concessionária deverá utilizar veículos cujas características de acessibilidade 
estejam de acordo com a legislação vigente, notadamente ao estabelecido no 
Decreto Federal nº 5.296/2004. 

3.26. No caso de existirem divergências entre as características dos veículos 
apresentados para a operação inicial e aquelas descritas nos padrões técnicos 
veiculares, constatadas na inspeção de inclusão e admitidas pelo Poder 
Concedente, a adequação plena deverá ocorrer no prazo de até 09 (nove) 
meses da comunicação das não conformidades.  
3.26.1. O prazo mencionado no item 3.26 não se aplica à idade dos veículos, 

que desde a assinatura do contrato não poderá ser superior ao 
determinado no item  3.27. 

3.26.2. Após 30 (trinta) dias de atraso, em relação à adequação prevista no 
item 3.26, o veículo será excluído do Sistema.  

3.27. É vedada a qualquer tempo a prestação dos serviços com veículo cuja idade 
de fabricação do chassi seja superior a 10 (dez) anos. A frota para prestação 
dos serviços deverá ter idade média de 05 (cinco) anos. 
3.27.1. Para a frota com tração elétrica, a idade máxima do veículo será de 

15 (quinze) anos, não se aplicando, neste caso, as regras referentes 
à idade média da frota prevista no item 3.27. 

3.27.2. Considerando o ano em que o(s) veículo(s) atingir(em) a vida útil 
máxima, a respectiva concessionária deverá proceder da seguinte 
forma: 
3.27.2.1. Deverá apresentar, até o mês de setembro do ano que 

anteceder o ano de vencimento da vida útil do(s) 
veículo(s), um cronograma de substituição deste(s) por 
veículo(s) novo(s); 

3.27.2.2. Deverá apresentar também o(s) pedido(s) de compra do(s) 
veículo(s) de acordo com o cronograma estipulado no 
subitem 3.27.2.1 com antecedência mínima de 03 (três) 
meses da(s) inclusão(ões) do(s) novo(s) veículo(s); 

3.27.2.3. A operação do(s) veículo(s) será permitida até o penúltimo 
dia do ano em que este atingir sua vida útil máxima. A 
partir de então será(ão) automaticamente excluido(s)  do 
Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros. 

3.27.3. A idade média mencionada no item 3.27 deverá ser alcançada, 
obrigatoriamente, até o início do segundo ano da vigência do 
contrato. No entanto, no primeiro ano de sua vigência, a idade média 
admitida será de, no máximo, 06 (seis) anos.  

3.27.4. A concessionária deverá disponibilizar veículos novos e de acordo 
com as especificações próprias para os serviços, conforme Anexos 
III, V e VI, para o início de operação de novos corredores e em todas 
as substituições desses veículos. 

3.27.5. A concessionária deverá manter disponível em sua frota um 
percentual de 7% (sete por cento) de veículos como Reserva 
Técnica, para atendimento aos planos de manutenção preventiva, 
corretiva, reparos essenciais na frota e situações operacionais 
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eventuais, visando garantir a disponibilidade de 100% (cem por 
cento) da frota operacional diariamente, para o atendimento das 
Ordens de Serviços Operacionais – OSOs. 
 

3.28. A concessionária deverá disponibilizar no mínimo 01 (um) veículo guincho por 
garagem que apresentar em sua proposta. Este veículo deverá ser equipado 
com o mesmo sistema de monitoramento da frota de ônibus, tomada de ar 
comprimido e elétrica, giroflex, radiocomunicação, EPI’s, ferramentas e 
dispositivos necessários para o desenvolvimento das atividades de 
atendimento ao socorro.  

3.29. O guincho deverá ter características técnico/funcionais que atendam às 
operações de arraste e de içamento de qualquer dos tipos de veículos 
operacionais do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros no 
Município de São Paulo. Essas operações deverão ser realizadas normalmente 
do local aonde tenha ocorrido o defeito gerador da solicitação do serviço de 
guinchamento até as instalações da garagem da concessionária do veículo 
avariado, ou até o local informado ao operador do guincho, dentro do Município 
de São Paulo. 
3.29.1. O veículo guincho deverá ser apresentado, quando da sua inclusão 

no Sistema de Transporte, com identidade visual adequada, conforme 
estabelecida no Manual de Identidade Visual da SPTrans. A 
disponibilidade do guincho para a operação deverá ocorrer no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato. 

3.29.2. A vida útil máxima admitida para o veículo e seus acessórios é de 10 
(dez) anos. 

3.29.3. A exemplo do que ocorre com os ônibus de transporte de 
passageiros, os guinchos também deverão passar por inspeção de 
inclusão e periódica ao longo de sua vida útil, conforme definidos nos 
procedimentos previstos no Anexo IV. 

3.29.4. A mão de obra para a operação do guincho deverá ter treinamento 
específico. A concessionária deverá comprovar habilitação 
compatível do operador, sob pena de não poder operar o mencionado 
veículo e, como consequência, será considerada inadimplente em 
relação à exigência de 01 (um) guincho por garagem. 

3.30. O guincho poderá ser requisitado pelo Poder Concedente, a seu exclusivo 
critério, para fazer parte do “pool” desses tipos de veículos a serem colocados 
em locais estratégicos dentro do seu lote de operação. Os serviços do guincho 
poderão ser solicitados para atendimento a qualquer ônibus do Sistema de 
Transporte Urbano que estiver alocado em seu lote de concessão. 

3.31. A concessionária deverá atender as determinações do Poder Concedente 
referente à composição da frota operacional quanto ao que estabelece a Lei 
Municipal nº 14.933/09, visando à substituição do combustível óleo diesel de 
petróleo por outro(s) de origem não fóssil e de fonte renovável e/ou da 
substituição de veículos movidos por motor de combustível interna por outros 
de tração elétrica. 

3.32. Com referência à operação de corredores de transporte, a concessionária 
responsável pelo serviço deverá atentar para as exigências do Poder 
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Concedente, particularmente quanto às obrigações resultantes das imposições 
dos órgãos regulamentadores e fiscalizadores das políticas voltadas à 
preservação do meio ambiente. Assim sendo, a frota destinada a essa 
operação deverá ter em sua composição veículos com tecnologia que atenda 
as determinações dos citados órgão ambientais. 

3.33. A concessionária deverá providenciar a instalação do sistema Wi-FI, pontos de 
carga de baterias de celulares e letreiros eletrônicos nos novos veículos. Para 
os veículos que estejam dentro da sua idade máxima de uso, terão o prazo de 
até 08 (oito) meses, contados da assinatura do contrato, para a implantação do 
WI-FI. 

 

DOS TERMINAIS: 
3.34. Os Terminais caracterizam-se    como    importantes    equipamentos   de 

transferência do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, 
abrigando pontos de início e término de linhas, constituindo-se também 
elementos de importância para o controle de serviços e suporte à operação do 
Sistema Integrado. Constituem ainda em pontos de regulação e controle do 
Sistema, como conexão das redes de transporte com os corredores.  

3.35. A gestão dos terminais está baseada nos seguintes preceitos: 
3.35.1. Conectividade e complementaridade junto aos serviços de transporte 

coletivo e suas modalidades, como elementos principais para a 
flexibilidade e racionalização da operação. 

3.35.2. Ligação funcional entre  os  serviços operados no Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, por intermédio de um 
conjunto hierarquizado de equipamentos de acesso e transferência 
distribuídos no Município de São Paulo, proporcionando conforto e 
segurança aos usuários, confiabilidade e qualidade ao transporte. 

3.35.3. Disponibilização de serviços urbanos compatíveis com sua 
localização e porte. 
Suporte para a veiculação de informações sobre o Sistema, 
contribuindo para sua legibilidade. 

3.36. As principais atividades desenvolvidas junto ao Terminal são: 
3.36.1. Integração entre as linhas, com a transferência de usuários entre 

elas; 
3.36.2. Regulagem dos fluxos de veículos da concessionária, em função da 

concentração da demanda e da variação dos tempos de viagens; 
3.36.3. Controle de acesso de veículos e pessoas; 
3.36.4. Manutenção e limpeza das edificações, instalações e equipamentos, 

vias, passeios, jardins e sinalização; 
3.36.5. Transmissão de dados e comunicação instantânea com as 

concessionárias, com a São Paulo Transporte S.A., com a 
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, com veículos de 
socorro e demais serviços de emergência; 
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3.36.6. Atendimento aos usuários quanto a informações e/ou reclamações; 
3.36.7. Fornecimento de facilidades aos usuários, às concessionárias e aos 

funcionários do Terminal, como: sanitários, telefones públicos, 
bebedouros, quiosques de alimentação, caixas de correio, caixas 
eletrônicos de bancos, entre outros; 

3.37. A execução dos serviços relativos aos Terminais corresponde a Administração, 
Operação, Manutenção e Conservação dos terminais de integração e estações 
de transferência na seguinte conformidade: 
3.37.1. Administração e operação dos terminais, Centro de Operação do 

Terminal – COT, estações de transferência e paradas Clínicas e 
Eldorado; 

3.37.2. Manutenção de todas as instalações, bens e equipamentos existentes 
nos terminais, estações de transferência e paradas; 

3.37.3. Manutenção de tecnologia da informação dos terminais, estações de 
transferência, corredores e paradas Clínicas e Eldorado, inclusive os 
PMV’s; 

3.37.4. Vigilância e segurança patrimonial nos terminais, estações de 
transferência e paradas Clínicas e Eldorado; 

3.37.5. Limpeza, asseio e conservação, inclusive desinsetização, 
desratização e limpeza de caixas d’água nos terminais e estações de 
transferência e paradas Clínicas e Eldorado; 

3.37.6. Gestão e exploração das atividades econômicas acessórias no 
âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no 
Município de São Paulo. 

3.38. As características físicas dos terminais e estações de transferência, as 
diretrizes de Administração, Operação, Manutenção e Conservação estão 
detalhadas no Anexo VII, 7-C. 

 
OUTROS 
3.39. A concessionária deverá promover evolução tecnológica de garagens, 

equipamentos, sistemas e veículos, com vista a assegurar a melhoria da 
qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente.  

3.40. A concessionária deverá obter certificação de qualidade série NBR ISO – 9001-
2000 e Ambiental série NBR ISO/14001-2004. 
3.40.1. O Plano para obtenção da Certificação deverá ser apresentado, para 

aprovação do Poder Concedente, no prazo de 06 (seis) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

3.40.2. As condições descritas no Anexo III e os parâmetros de avaliação 
especificados no Anexo IV são os pressupostos básicos para a 
elaboração do referido Plano.  

3.40.3. A certificação deverá ser obtida no prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir da aprovação do Plano pelo Poder 
Concedente.  
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3.41. A concessionária deverá cumprir as determinações do Poder Concedente para 
atendimento de Operações Especiais. 
3.41.1. Define-se Operações Especiais o atendimento a eventos pré-

programados, tais como: “Operação Fórmula Um”, “Operação 
Carnaval”, Serviços Especiais etc. 

3.42. A concessionária deverá ter, como prioridade na contratação de sua mão de 
obra, a tripulação hoje empregada no Sistema. 

3.43. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 56.232/15, para as  atividades comuns às 
concessionárias, incluindo a implantação do Centro de Controle Operacional – 
CCO e a execução do objeto dos serviços previstos nos subitens 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 deste Edital, deverão as mesmas organizarem-se na forma 
de uma única pessoa jurídica, com objeto social compatível com o 
estabelecidos nos mencionados subitens, nos termos e prazos previstos no 
Anexo VII, 7-A. 
3.43.1. Todos os investimentos decorrentes da implantação do Centro de 

Controle Operacional - CCO, nos termos previstos nos Anexos VI e 
VII, 7-A, constituirão obrigação contratual das concessionárias e ao 
final do contrato esses bens serão revertidos ao Poder Público. 

3.43.2. Em relação aos serviços previstos nos subitens 1.1.3 e 1.1.4, 
mencionados no item 3.43 acima, o Poder Concedente deterá o 
poder de veto das decisões apresentadas pelas concessionárias, nos 
termos do § 2º do art. 4º do Decreto nº 56.232/15. 

3.43.3. Em consonância com o disposto no § 3º do art. 4º do Decreto nº 
56.232/15, a atividade prevista no subitem 1.1.2 mencionado no item 
3.43 acima poderá ser excluída do objeto da concessão, a qualquer 
tempo, em decorrência da delegação prevista na Lei Municipal nº 
16.211/15. 

3.43.3.1. Caso ocorra a delegação prevista no subitem 
3.43.3, não caberá à concessionária qualquer tipo 
de indenização, reembolso ou compensação por 
parte do Poder Concedente, seja a que título for. 

3.44. Para a implantação da operação controlada, será criado um Grupo Executivo, 
que será formado pelo Poder Concedente e pelas concessionárias, nos termos 
previstos no Anexo VIII, 8-B. 
 

4. CAPÍTULO IV - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS 
 

4.1. Os critérios e fórmulas para a remuneração diária das concessionárias estão 
previstos no Anexo VIII – Minuta de Contrato, nos termos definidos no Anexo 
IV deste Edital. 

4.2. O pagamento da operação diária será efetuado 05 (cinco) dias úteis após a 
operação. 

4.3. A forma de prestação de contas e de disposição de contas das 
concessionárias está contida no Anexo IV. 
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4.4. As Operações Especiais, referidas no item 3.41, serão remuneradas por 
valores específicos a serem estabelecidos pelo Poder Concedente. 

4.5. Os procedimentos operacionais para liquidação dos valores de remuneração 
estão descritos no Anexo IV. 

4.6. Para os Serviços Complementares serão fixadas tarifas específicas, 
estabelecidas pelo Poder Concedente. 

 
5. CAPÍTULO V - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
5.1. Poderão participar da licitação, nos termos deste Edital, pessoas jurídicas cuja 

natureza e objeto sejam compatíveis com as obrigações e atividades previstas 
na concessão ora licitada, observadas as disposições contidas no Decreto 
Municipal nº 56.232/15, que regulamenta a Lei Municipal nº 13.241/01. 

5.2. Nos termos do inciso I do artigo 2º da Lei Municipal Nº 13.241/01 c/c artigo 10 
do Decreto Municipal Nº 56.232/15, o Sistema Integrado de Transporte Coletivo 
compreende os Subsistemas Estrutural e Local, os quais operam de forma 
organizada em rede, homogeneizando a macroacessibilidade em todas as 
Regiões da Cidade de São Paulo. 
5.2.1. A licitante que pretender participar do procedimento licitatório em 

qualquer dos Grupos (Estrutural, Local de Articulação Regional ou 
Local de Distribuição) deverá comprovar, para efeito de capacidade 
técnica operacional e de capital social, quantitativos e valores 
equivalentes à soma de todos os Lotes de seu interesse, 
considerando, para tanto, quantidades e valores dos diferentes 
Grupos. 

5.3. No caso de participação em consórcio, pelo menos uma das empresas dele 
integrante deve possuir em seu objeto social atividade que permita a operação 
de transporte coletivo urbano de passageiros, ficando a participação do 
consórcio condicionada a essa exigência, e ainda ao atendimento dos 
seguintes requisitos: 
5.3.1. Compromisso público ou particular de constituição do consórcio, na 

forma estabelecida na Lei Federal nº 6.404/76 e alterações, subscrito 
pelos consorciados para participar no certame, devendo conter: 

5.3.1.1. Denominação do Consórcio; 
5.3.1.2. Qualificação das consorciadas; 
5.3.1.3. Composição do consórcio, respectivas participações 

dos integrantes e compromisso futuro à participação 
de cada integrante na sociedade constituída com a 
finalidade de prestar os serviços desta concessão; 

5.3.1.4. Organização e objetivo do consórcio; 
5.3.1.5. Declaração à empresa líder de amplos poderes para 

representar as consorciadas, ativa e passivamente, 
em todos os atos necessários durante a licitação, 
com exclusividade, podendo, inclusive, assumir 
obrigações pelas demais, sem prejuízo da 
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responsabilidade solidária das empresas 
consorciadas. 

5.3.1.6. Definição da responsabilidade solidária das 
empresas consorciadas, pelos atos praticados em 
consórcio, durante a licitação e até a data da 
assinatura do contrato pela Empresa 
Concessionária (SPE) a ser constituída pelos 
membros do consórcio; 

5.3.1.7. Compromisso das empresas integrantes do 
consórcio em constituírem uma Sociedade de 
Propósito Específico - SPE, nos termos do item 37.1 
deste Edital. 
 

5.4. Não poderão participar da licitação, isoladamente ou em consórcio, pessoas 
jurídicas: 
5.4.1. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
5.4.2. Suspensas temporariamente de participar em licitação ou impedidas 

de contratar ou transacionar com a Administração Pública. 
5.4.3. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações. 
5.4.4. Em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial ou cuja falência tenha sido decretada. 
5.4.5. Interditada por crimes ambientais, nos termos da Lei Federal nº 

9.605/97. 
5.5. A licitante deverá credenciar representante para a prática de todos os atos 

relativos à presente licitação, conforme Anexo 9.11 - Modelo de Carta de 
Credenciamento. Uma via original da credencial deverá ser apresentada em 
separado, no momento de entrega dos envelopes, e a outra via original deverá 
ser inserida com os demais itens no Envelope nº 01 – Documentos de 
Habilitação. 

5.6. A participação na licitação implica em integral e incondicional aceitação de 
todos os termos, cláusulas e condições deste Edital, seus Anexos e da Minuta 
do Contrato, bem como das demais normas que o integram. 
5.6.1. A licitante deverá examinar e considerar cuidadosamente todas as 

informações, instruções, exigências, modelos, especificações, leis, 
decretos e outras referências constantes deste Edital ou cabíveis 
nesta licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do 
integral cumprimento do contrato. 

5.7. Caso a licitante participe por meio de consórcio, as seguintes regras deverão 
ser adicionalmente observadas: 
5.7.1. A participação de empresas em consórcio deverá atender ao disposto 

nos incisos I a V e §§ 1º e 2º do art. 33, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, ao art. 19 da Lei Federal nº 8.987/95 e suas 
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alterações, observadas, ainda, as demais regras constantes deste 
Edital. 

5.7.1.1. Não há limite para o número de empresas 
participantes na constituição do consórcio 

5.7.2. As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou 
particular de compromisso de constituição do consórcio, subscrito por 
todas elas, regulando a participação de cada consorciada na 
execução dos serviços, estabelecendo ainda a duração, domicílio e 
foro do consórcio e definição da empresa líder, responsável principal 
perante o Poder Concedente pelos atos praticados pelo consórcio, 
sem prejuízo da responsabilidade solidária. 

5.7.3. O instrumento de compromisso de constituição do consórcio não 
poderá ser alterado durante todo o processo licitatório, não se 
admitindo desde a data de entrega dos envelopes até a assinatura do 
Contrato, a inclusão, a substituição, retirada ou exclusão de 
consorciadas, ou ainda, a alteração nos percentuais de participação 
dos membros consorciados. 

5.7.4. Cada consorciada deverá atender individualmente às exigências 
contidas neste Edital, relativas à regularidade jurídica, fiscal e 
trabalhista e econômico-financeira, no que couber, considerando 
ainda que: 

5.7.4.1. Para a comprovação do Capital Social exigido no 
subitem 30.3.1 e subitens. admitir-se-á o somatório 
dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação, acrescido de 30% 
(trinta por cento) do valor exigido para o licitante 
individual, nos termos do inciso III, do art. 33, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

5.7.5. Para atendimento das exigências de qualificação técnica, será 
admitida a soma das qualificações apresentadas pelas consorciadas, 
desde que respeitado o disposto no item  30.2.1. 

5.7.6. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará a automática 
inabilitação do consórcio. 

5.8. A licitante vencedora, isoladamente ou participante de consórcio, não poderá 
realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação, 
até a assinatura do Contrato de Concessão, salvo com prévia e expressa 
anuência formal do Poder Concedente. 

5.9. Os interessados no certame que não prestam serviços no Sistema atual 
deverão, obrigatoriamente, realizar visita técnica, de acordo com a seguinte 
regra:  
5.9.1. Os interessados deverão solicitar a visita através do e-mail 

_________, oportunidade em que serão informados o exato local e 
horário do início da referida visita.  

5.9.2. Poderão participar da visita técnica representante designado com 
credencial assinada pelo responsável da empresa (Diretor, Gerente 
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ou Procurador), conferindo-lhe poderes para vistoriar as localidades 
onde serão executados os serviços, objeto deste certame. 

 
6. CAPÍTULO VI – DAS INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES 
 

6.1. Os interessados poderão obter, gratuitamente, os arquivos eletrônicos com a 
íntegra do Edital e seus Anexos, no site 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes . 

6.2. Alternativamente, os arquivos eletrônicos pertinentes ao presente Certame 
poderão ser retirados, mediante a entrega de um exemplar de DVD-ROM, 
virgem e lacrado, na Rua Boa Vista nº 236,  andar, Centro – São Paulo, 
Capital, de segunda a sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e entre 14h e 17h. 
6.2.1. Quando da retirada do DVD-ROM, o adquirente informará por meio 

de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa 
da empresa, endereço completo, CNPJ/MF, telefone ou e-mail e o 
nome da pessoa em que poderá receber as informações ou os 
esclarecimentos. 

6.3. A documentação, para fins de participação no presente Certame, deverá ser 
apresentada em envelopes distintos, em uma única via, a saber: 
6.3.1. ENVELOPE nº 01: Documentos de Habilitação: Somente um único 

envelope, independentemente do número de lotes que concorrer. 
6.3.2. ENVELOPE nº 02: Proposta Comercial: Um envelope para cada lote 

de concessão de seu interesse. 
6.4. São documentos integrantes deste Edital os seguintes Anexos, assim 

discriminados: 
 

7. ANEXO I  
8. O TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO 
9.  

10. ANEXO II 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.  
12. ANEXO III  
13. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLETIVO 

14.  
15. ANEXO IV 
16. POLÍTICA TARIFÁRIA E REMUNERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS 

17.  
18. ANEXO V 
19. PADRÕES TÉCNICOS DOS VEÍCULOS, INFRAESTRUTURA BÁSICA DAS 

GARAGENS, INFRAESTRUTURA PARA A BILHETAGEM ELETRÔNICA   

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes
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20.  
21. ANEXO VI 
22. INVESTIMENTOS E RESPONSABILIDADES 

23.  
24. ANEXO VII 
25. GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO CONCEDIDO 

26.  
27. ANEXO VIII 
28. MINUTA DE CONTRATO E REGRAS DE TRANSIÇÃO 

 
ANEXO IX 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E DECLARAÇÕES 

9.1. Manual de Preenchimento para Elaboração do Fluxo de Caixa 
Econômico  

9.2. Modelo para Apresentação da Proposta Comercial 
9.3.       Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da Concessão 
9.4. Declaração para licitantes com sede fora do Município de São 

Paulo 
9.5.  Declaração de Não Impedimentos 
9.6. Declaração de Disponibilidade e Vinculação da Frota 
9.7. Declaração de Disponibilidade e Vinculação das Garagens 
9.8.       Declaração de Manutenção de Responsável Técnico 
9.9. Declaração - Ministério do Trabalho 
9.10. Declaração de Isenção/Não Incidência – Secretaria da Fazenda 

Estadual 
9.11. Modelo de Carta de Credenciamento 
9.12. Declaração para participação de ME e EPP 
 

28.1. Externamente aos Envelopes nºs 01 e 02, cada licitante deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
28.1.1. Carta aberta assinada por seu representante legal, designando e 

credenciando pessoa para representá-la com plenos poderes perante 
o Poder Concedente, para assuntos relacionados com a presente 
licitação, conforme Anexo 9.11 – Modelo de Carta de 
Credenciamento. 

28.1.1.1. A não apresentação do Credenciamento não implica 
na inabilitação da licitante, porém ficará impedida de 
manifestar-se nas sessões de abertura dos 
envelopes. 
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28.1.1.2. Caso a licitante opte por apresentar procuração, os 
termos deverão ser os mesmos mencionados no 
Anexo 9.11 – Modelo de Carta de Credenciamento. 

28.1.2. Cópia do Contrato Social ou documento equivalente da licitante, para 
avalizar a assinatura do representante legal na Carta de 
Credenciamento – Anexo 9.11. 

28.1.3. Declaração de atendimento às exigências e especificidades de 
participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de 
acordo com o Anexo 9.12. 
 

29. CAPÍTULO VII – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

29.1. Os Envelopes nos 01 e 02 deverão ser entregues, devidamente fechados e 
indevassáveis, no dia ____, até às  ____ h, na Rua Boa Vista, 236, ____andar 
Centro, São Paulo – SP. 

29.2. Em todos os envelopes deverão constar, de forma visível, o número do 
Envelope, o nome da Empresa, ou nome do Consórcio, o número da Licitação, 
o objeto do Edital, inclusive com identificação do lote a que corresponde, sob 
pena de não serem recebidos e abertos, na seguinte forma: 

 
 
ENVELOPE Nº 1: deverá conter os Documentos de Habilitação: 
 
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
Secretaria Municipal de Transportes – SMT 
 
Concorrência nº ____/2015 – Lote(s) _____ 
 
Delegação, por Concessão, da Prestação e Exploração do 
Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, 
na Cidade de São Paulo, para o Grupo Local de Articulação 
Regional 
 
Data de entrega e abertura: 
 
(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 

 
 
 
ENVELOPE N.º 2: deverá conter a Proposta Comercial: 
 
 



 

23 / 45 
 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
Secretaria Municipal dos Transportes – SMT 
 
Concorrência nº _____/2015 – Lote_________ 
 
 
Delegação, por Concessão, da Prestação e Exploração do 
Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, 
na Cidade de São Paulo, para o Grupo Local de Articulação 
Regional 
  
 
Data de entrega: 
 
(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 

 
29.3. Toda a documentação deverá ser encadernada, rubricada por um 

representante legal ou credenciado, numerada sequencialmente e ainda 
conter, no início, um índice das matérias e das páginas correspondentes e, ao 
final, um termo de encerramento, de modo a refletir o número exato de 
páginas. 

29.4. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas. 

29.5. A prática de atos pelas licitantes deverá observar a regra estabelecida para 
cada etapa da licitação, ficando precluso o exercício de faculdades referentes a 
etapas já consumadas da licitação. 

29.6. As licitantes arcarão com todos os custos relacionados à preparação e à 
apresentação dos documentos de habilitação e da proposta comercial, não 
sendo o Poder Concedente responsável, em qualquer hipótese, por tais custos, 
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou seus 
resultados. 

 
30. CAPÍTULO VIII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – DOS DOCUMENTOS 

PARA HABILITAÇÃO  
 

30.1. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá 
em: 
30.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
30.1.2. Prova de Registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial ou 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do ato constitutivo da 
sociedade, bem como de investidura dos representantes legais da 
Pessoa Jurídica, no caso de Sociedades empresárias, e, no caso de 
Sociedade por Ações, a documentação da eleição de seus 
administradores; 
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30.1.3. Inscrição do ato constitutivo, em Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada da 
prova de nomeação da Diretoria em exercício; 

30.1.4. Publicação oficial das atas que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos e da eleição dos administradores em exercício do mandato, 
no caso de Sociedade por Ações; 

30.1.5. 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, em 
conformidade ao disposto nos arts. 1.134 a 1.141 do Código Civil; 

30.1.6. Termo de compromisso público ou particular de Constituição do 
Consórcio, para as empresas que optarem pela sua formação, sendo 
que deverão apresentar a subscrição dos consorciados, com a 
indicação da empresa líder, que deverá atender as exigências do item 
5.3 e seus subitens deste Edital; 

30.1.6.1. Declaração expressa de responsabilidade solidária 
de todos os consorciados pelos atos praticados em 
consórcio durante o processo licitatório; 

30.1.7. Declaração expressa de que, se vencedora e antes da celebração do 
contrato com o Poder Concedente, providenciará: 

30.1.7.1. No caso de consórcio de empresas, o registro da 
constituição de uma Sociedade de Propósito 
Específico – SPE ou,  

30.1.7.2. No caso de sociedade empresária participante 
individual, a alteração no objeto do seu Contrato 
Social ou do seu Estatuto Social para naquele fazer 
constar o específico propósito de execução do 
serviço concedido. 

30.1.8. Declaração de Não Impedimentos, conforme Anexo 9.5. 
30.1.9. As licitantes que participarem em consórcio deverão apresentar, 

individualmente, toda a documentação exigida nos subitens 30.1.1, 
30.1.2, 30.1.3, 30.1.4, 30.1.5, 30.1.7 e 30.1.8. 

 
30.2. Documentos necessários à demonstração da Qualificação Técnica:  

30.2.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, comprovando que a Licitante prestou ou está prestando, 
satisfatoriamente, serviços de transporte coletivo urbano de 
passageiros, na seguinte forma: 

30.2.1.1. No caso da licitante participar isoladamente, a 
comprovação de operação deverá seguir a tabela 
abaixo, de acordo com o(s) Lote(s) de sua 
preferência:  
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Lote Frota – veículo/mês* 
AR0 4654 

AR1 6539 

AR2 9178 

AR3 5447 

AR4 5707 

AR5 3939 

AR6 7930 

AR7 5096 

AR8 4485 

  
  

*Explicando:  
 

LOTE FROTA 
REFERÊNCIA 

TOTAL/DIAS FROTA/MÊS MÍNIMO 50% 

AR0 358 26 9308 4654 

AR1 503 26 13078 6539 

AR2 706 26 18356 9178 

AR3 419 26 10894 5447 

AR4 439 26 11414 5707 

AR5 303 26 7878 3939 

AR6 610 26 15860 7930 

AR7 392 26 10192 5096 

AR8 345 26 8970 4485 

     
     

30.2.1.2. Na hipótese da execução do serviço ter sido 
prestada de forma consorciada, o parâmetro do 
atestado será ponderado pela sua respectiva 
participação percentual no consórcio. 

30.2.1.2.1. No caso de consórcio, pelo menos 
uma das empresas deverá 
comprovar o estabelecido no item 
30.2.1. 

30.2.1.2.2. A comprovação do atendimento 
do item 30.2.1 poderá ser o 
somatório dos quantitativos 
individuais das empresas 
componentes do consórcio. 

30.2.1.3. No caso de serviço autorizado ou delegado, a 
comprovação deverá ser feita por meio de atestado 
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emitido pela pessoa jurídica de direito público 
competente para regulamentar o referido serviço. 

30.2.1.4. A exigência da comprovação pela licitante da 
experiência técnica estabelecida no item 30.2.1 
poderá ser atendida pela apresentação de 
atestado(s) em nome do seu responsável técnico 
referido no item 30.2.2, com experiência na 
prestação de serviços de transporte coletivo urbano 
de passageiros, observadas as regras dos subitens 
30.2.1.1, 30.2.1.2 e 30.2.1.3. 

30.2.1.5. No caso da licitante participar em mais de 01 (um) 
lote, a comprovação da capacidade técnica 
operacional deverá corresponder à soma dos 
quantitativos correspondentes aos respectivos lotes 
pretendidos pela licitante. 
 

30.2.2. A licitante deverá indicar um responsável técnico para atuar durante 
toda a execução do contrato.  

30.2.2.1. A licitante deverá comprovar que o profissional 
responsável técnico pertence ao seu quadro 
permanente, nos termos do artigo 30 § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
30.2.2.1.1. A comprovação de que trata o item 

30.2.2.1 poderá ser feita mediante a 
apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS), acompanhada da 
cópia da respectiva Ficha Registro de 
Empregado (FRE), ou por Contrato de 
Prestação de Serviços.  

30.2.2.1.2. Quando se tratar do dirigente da 
empresa, tal comprovação poderá ser 
feita por cópia da Ata da Assembleia 
que o investiu no cargo ou do Contrato 
Social.  

30.2.2.2. A licitante deverá também juntar Declaração, 
conforme Modelo apresentado no Anexo 9.8., 
comprometendo-se a manter, após o início da 
operação, no seu quadro permanente, o 
responsável técnico indicado no item 30.2.2. 
30.2.2.2.1. A eventual substituição do profissional 

citado no item 30.2.2 ficará condicionada 
ao atendimento dos requisitos contidos 
no § 10 do Artigo 30 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

30.2.3. Declaração formal, nos termos do § 6º do artigo 30 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, da disponibilidade e vinculação da frota 
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necessária ao atendimento do padrão de serviço estabelecido no 
futuro contrato, conforme modelo do Anexo 9.6. 

30.2.4. Declaração formal, nos termos do § 6º do artigo 30 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, da disponibilidade e vinculação das 
instalações (garagens) necessárias para o início da prestação dos 
serviços estabelecidos no futuro contrato, conforme modelo do Anexo 
9.7. 

30.2.5. Comprovante da realização da visita técnica mencionada no item 5.9.  
 

30.3.  Documentos necessários à qualificação Econômico-Financeira: 
30.3.1. Prova de ter a licitante capital social registrado na Junta Comercial, 

no caso de sociedades comerciais, ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, conforme seu(s) 
lote(s) de preferência, observada a tabela abaixo, e respeitadas as 
seguintes condições: 

30.3.1.1. Capital subscrito igual ou superior a 1% (um por 
cento) do valor estimado do(s) futuro(s) contrato(s), 
no ato da apresentação da proposta, sob pena de 
inabilitação; 

30.3.1.2. Capital subscrito e integralizado igual ou superior a 
0,50% (meio por cento) do valor estimado do(s) 
futuro(s) contrato(s) no ato da apresentação da 
proposta, sob pena de inabilitação; 

30.3.1.3. Capital social a ser integralizado ao final de 24 
(vinte e quatro) meses igual ou superior a 1% (um 
por cento) do valor estimado do(s) futuro(s) 
contrato(s). 
 

 Valor estimado 
do contrato 

Capital Social Subscrito e Integralizado com base 
no Valor Presente do contrato- (Em R$) 

Apresentação da proposta 
Ao fim de  
24 meses 

Subscrito     
(igual ou superior) 

Integralizado 
(igual ou superior) 

Integralizado 
(igual ou superior) 

AR0 1.830.738.303      18.307.383   9.153.692   18.307.383  
AR1  2.699.775.191   26.997.752   13.498.876   26.997.752  
AR2  3.520.642.465   35.206.425       17.603.213   35.206.425  
AR3  2.233.783.424   22.337.834       11.168.917   22.337.834  
AR4  2.581.798.065   25.817.981   12.908.991   25.817.981  
AR5  1.539.811.955   15.398.120   7.699.060   15.398.120  
AR6  3.227.613.517   32.276.135   16.138.068   32.276.135  
AR7  1.824.000.034      18.240.000   9.120.000   18.240.000  
AR8 1.708.434.832   17.084.348   8.542.174   17.084.348  
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Observação: O valor estimado do contrato refere-se ao valor presente (CMPC = 9,97,% a.a) 
 dos valores de remuneração estimados no prazo contratual. 

 
 

30.3.1.4. No caso de participação em consórcio, a 
comprovação do capital social deverá ser o 
somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, acrescido 
de 30% (trinta por cento) do valor exigido para a 
licitante individual, nos termos do inciso III do art. 33 
da Lei Federal nº 8.666/93.  

30.3.1.5. No caso da licitante participar em mais de 01 (um) 
lote, o valor do seu capital social deverá atender à 
soma dos valores correspondentes aos respectivos 
lotes pretendidos pela licitante. 

30.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, incluindo cópias 
das folhas de abertura e encerramento do balanço, devidamente 
carimbadas pela Junta Comercial ou Cartório competente, que 
comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

30.3.2.1. Para as sociedades por ações deverão apresentar 
as demonstrações contábeis publicadas na 
Imprensa Oficial, de acordo com a legislação 
pertinente. 

30.3.2.2. Para os demais tipos de sociedades, não sendo 
obrigadas a publicar seu balanço, deverão 
apresentar: 
30.3.2.2.1. Cópia legível e autenticada das páginas 

do “Livro Diário”, com o Termo de 
Abertura e Encerramento, registrados na 
Junta Comercial ou no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, 
assinados pelo Diretor da Empresa e por 
seu Contador, constando nome 
completo, cargo e registro no Conselho 
de Contabilidade, ou geradas pelo 
Sistema Público de Escrituração Digital 
– SPED Contábil, nos termos do Decreto 
Federal nº 6.022/07, acompanhadas do 
Termo de Autenticação emitido pela 
Junta Comercial competente. 

30.3.2.3. As empresas com menos de um exercício financeiro 
devem cumprir a exigência deste item mediante 
apresentação do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado no órgão competente. 
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30.3.2.3.1. As empresas constituídas há menos de 
um ano poderão apresentar Balanço 
Patrimonial e Demonstrativo de 
Resultados que se refiram a intervalos 
inferiores ao exercício social, desde que 
os mesmos estejam previstos no seu 
Estatuto Social, ou decorrerem de 
previsão legal, e estejam formalmente 
aprovados por atos societários 
competentes da mesma licitante. 

30.3.2.4. Para as empresas desobrigadas a balanços, 
apresentar a Declaração Simplificada de Pessoa 
Jurídica (PJ) e a Declaração do SIMPLES do último 
exercício. 

30.3.3. Para a comprovação da boa situação financeira a proponente deverá 
atender ou superar pelo menos 03 (três) dos 05 (cinco) índices 
abaixo, sob pena de inabilitação: 
 

Índice Contábil Fórmula Mínimo Exigido 

Liquidez Corrente 
 

AC 
PC ≥ 0,60 

Liquidez Geral 
 

(AC+RLP) 
(PC+ELP) ≥0,60 

Liquidez Seca (AC+EST-DES) 
(PC) ≥0,60 

Quociente de 
Solvência 

AT 
(PT-PL) ≥1,25 

Endividamento Total (PC+ PELP) 
(AT) 

≥0,50 
 

 
Onde: 
AC = ATIVO CIRCULANTE 

AT = ATIVO TOTAL 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

PT = PASSIVO TOTAL 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PELP = RPASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

EST = ESTOQUE 

DESP = DESPESAS ANTECIPADAS 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
30.3.3.1. A licitante deverá apresentar o respectivo 

demonstrativo de cálculo, comprovando o 
atendimento aos índices exigidos no item 30.3.3.  
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30.3.4. Certidão negativa de falência, concordata, recuperações judiciais e 
extrajudiciais, no caso de sociedades comerciais, expedida pelos 
Distribuidores Forenses Civis, no caso de sociedades civis, da sede 
da pessoa jurídica, datada de até 60 (sessenta) dias anteriores à 
entrega dos Envelopes, se outro prazo não constar do documento. No 
caso de sociedade civil, deverá ser apresentada a certidão negativa 
de distribuição de processos civis, expedida pelo distribuidor  da sede 
da pessoa jurídica. 

30.3.4.1. Para sociedades simples ou outras que não se 
enquadrem no subitem acima deverá ser 
apresentada Certidão expedida pelo Distribuidor 
Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução 
Patrimonial) da Comarca onde a empresa tem sua 
sede. Em São Paulo, é denominada “Certidão de 
Ações Cíveis e de Família, exceto Executivos 
Fiscais”. 

30.3.4.2. No caso de certidão positiva, a Licitante deverá 
juntar a certidão de objeto e pé, nos termos do art. 
32 da Lei Federal nº 8.666/93, expedida pelo Ofício 
competente, esclarecendo o posicionamento da(s) 
ação(ões). 

30.3.5. As licitantes que participarem em consórcio deverão apresentar, 
individualmente, toda a documentação exigida nos subitens 30.3.2, 
30.3.3 e 30.3.4. 

30.4. Documentos necessários à demonstração da Regularidade Fiscal e 
Trabalhista: 
30.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ/MF); 
30.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, 

e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

30.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na 
forma da lei, como segue: 

30.4.3.1. Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive as contribuições previstas pelas alíneas “a” 
e “c” do parágrafo único do Art. 11 da Lei Federal nº 
8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014. 

30.4.3.1.1. A licitante poderá apresentar as 
certidões individualizadas apenas 
se estas se encontrarem dentro do 
período de vigência, conforme o 
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disposto na Portaria MF 358, de 
05/09/2014. 

30.4.3.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, 
podendo ser:  

30.4.3.2.1. Certidão Negativa de Débitos 
expedida pela Secretaria Estadual 
da Fazenda, por meio da unidade 
administrativa da sede da licitante; 

30.4.3.2.2. Certidão Negativa de Débitos 
expedida pela Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo, nos 
termos da Resolução Conjunta 
SF/PGE 03, de 13/08/2010, ou 
equivalente, se houver, referente à 
sede da licitante; 

30.4.3.2.3. As certidões referidas nos 
subitens 30.4.3.2.1 e 30.4.3.2.2 
serão substituídas pela Certidão 
Negativa de Inscrição Estadual, 
emitida pela Secretaria Estadual 
da Fazenda, por meio da Unidade 
Fiscal de Cobrança da sede da 
licitante, acompanhada de 
declaração assinada pelo 
representante legal da licitante, 
sob as penas da lei, conforme 
Anexo 9.10, de Declaração de 
Isenção/Não Incidência junto à 
Fazenda Estadual, se for o caso. 

30.4.3.3. Certidão Negativa de Débitos Tributários 
Mobiliários, para efeito de regularidade perante a 
Fazenda Municipal. 

30.4.3.3.1. Caso a Licitante seja sediada fora 
do Município de São Paulo mas 
possua qualquer cadastro como 
contribuinte no Município de São 
Paulo deverá também apresentar 
todas as respectivas Certidões 
Negativas de Débitos Tributários 
Mobiliários – sede/filiais.  

30.4.3.3.2. Caso a Licitante não seja 
cadastrada como contribuinte no 
Município de São Paulo, deverá 
também apresentar Declaração, 
conforme Anexo 9.4 – Modelo de 
Declaração de Não 
Cadastramento junto à Prefeitura 
de São Paulo, firmada pelo 
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representante legal, sob as penas 
da Lei, de não cadastramento e de 
que nada deve à Fazenda do 
Município de São Paulo, 
relativamente aos Tributos 
Mobiliários. 

30.4.4. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). 

30.4.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei – Certidão Negativa de Débito – CND, que esteja 
dentro do prazo de validade. 

30.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela 
Justiça do Trabalho, conforme Lei Federal nº 12.440/11 e Orientação 
Normativa nº 01/2012-PGM.G, da Secretaria de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura de São Paulo. 

30.4.7. Declaração de que a licitante se encontra em situação regular perante 
o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme modelo constante do 
Anexo 9.9. 

30.4.8. Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões positivas, 
com efeitos de negativas e certidões positivas que noticiem em seu 
corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 
exigibilidade suspensa. 

30.4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, na hipótese de 
apresentarem alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação no DOC da decisão de homologação do Certame para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

30.4.9.1. Decairá do direito à contratação a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que não promover a 
regularização da documentação fiscal no prazo 
estabelecido, o que ensejará a aplicação das 
sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento 
do certame nos termos do artigo 10 do Decreto 
Municipal nº 49.511/08.  

30.4.10. Não serão aceitos certificados de registro cadastral. 
30.4.11. As licitantes que participarem em consórcio deverão apresentar, 

individualmente, toda a documentação exigida nos subitens 30.4.1, 
30.4.2, 30.4.3, 30.4.4, 30.4.5, 30.4.6 e 30.4.7. 

30.5. Para efeito desta licitação, excetuada a regra contida no item 30.3.4, as 
Certidões exigidas para a habilitação serão consideradas válidas pelo período 
nelas especificado. Inexistindo esse período de validade, serão consideradas 
válidas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. 
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30.6. A documentação concernente ao Envelope nº 01 - Habilitação deverá ser 
separada e relacionada na ordem seguida neste Edital, devendo a licitante 
indicar a que subitem da habilitação se refere cada documento constante do 
Envelope, com folha de rosto indicando o referido subitem. 
30.6.1. A documentação poderá ser apresentada no original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração ou publicação em órgão oficial, nos termos 
do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
31. CAPÍTULO IX – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DA PROPOSTA 

COMERCIAL  
 

31.1. O envelope concernente à Proposta Comercial será apresentado em uma única 
via, conforme modelo do Anexo 9.2 contendo: 
31.1.1. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias da data de entrega 

da proposta. 
31.1.2. Valor da Tarifa de Remuneração Ofertada (TO), apurado a partir dos 

elementos contidos nos Anexos 9.1 e 9.3, referente ao Lote .....  do 
Grupo Local de Articulação Regional, expresso por extenso e em 
algarismos com 4 (quatro) casas decimais.   

31.1.2.1. Ocorrendo divergência entre valores numéricos e 
literais, prevalecerão os redigidos por extenso. 

31.1.2.2. O valor da Tarifa de Remuneração Ofertada (TO), 
indicado na proposta da licitante, será de sua 
exclusiva responsabilidade, a partir de estudos 
próprios, não cabendo ao Poder Público qualquer 
responsabilidade pelo valor apresentado. 

 
32. CAPÍTULO X - DO JULGAMENTO  
 

32.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO adotará o seguinte procedimento: 
32.1.1. Nas sessões públicas, os representantes credenciados pelas 

licitantes serão convidados a rubricar os documentos recebidos, bem 
como assinar suas respectivas Atas. 

32.1.2. Inicialmente, serão rubricados, ainda fechados, os Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação e nº 02 - Proposta Comercial - pela 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes legais 
das licitantes presentes. 

32.1.3. Em ato contínuo, serão abertos os Envelopes nº 01 - Documentos de 
Habilitação recebidos, rubricados os documentos neles contidos, 
sendo conservados intactos e sob guarda da COMISSÃO ESPECIAL 
DE LICITAÇÃO os Envelopes nº 02 - Proposta Comercial; 

32.1.4. Os documentos dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, 
serão analisados, sendo inabilitadas as licitantes que apresentarem 
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documentação incompleta, em desacordo com o solicitado, com 
borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos, emendas, ressalvas ou 
omissões, ou não atingirem os índices contábeis exigidos. 

32.1.4.1. Fica assegurado à COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO, o direito de realizar diligências, a 
qualquer tempo, exigindo que a Licitante apresente 
esclarecimentos ou complementação da instrução 
do processo, vedada, contudo, a solicitação de 
qualquer documento que, originalmente, deveria 
constar do Envelope. 

32.1.5. Na hipótese de todas as licitantes formalmente abrirem mão do prazo 
recursal a que fizerem jus, passar-se-á imediatamente à abertura dos 
Envelopes nº 02 – Proposta Comercial. 

32.1.5.1. Caso contrário, o resultado da habilitação será 
publicado do Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 
nos termos do § 1º do art. 109, da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, sendo designado o dia, hora 
e local para abertura dos Envelopes nº 02 – 
Proposta Comercial das licitantes habilitadas. 

32.1.6. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou caso tenha 
havido desistência expressa das licitantes ou, ainda, após o 
julgamento dos recursos interpostos, os Envelopes nº 02 – Proposta 
Comercial, das licitantes habilitadas, de cada um dos Lotes do Grupo 
Estrutural, serão abertos, sequencialmente, do Lote AR0 ao AR8, na 
sessão previamente anunciada, sendo rubricada a via original dos 
documentos neles contidos. 

32.1.7. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que estiverem 
incompletas, manifestamente inexequíveis, financeiramente 
incompatíveis com os objetivos da licitação ou que apresentarem 
quaisquer valores superiores aos constantes da tabela abaixo, para 
cada um dos Lotes do Grupo Local de Articulação Regional: 
 

Lote 
Valor máximo da Tarifa de 

Remuneração de Referência 
(TR) 

AR0 2,5314 
AR1 2,1364 
AR2 2,4631 
AR3 1,7346 
AR4 2,4232 
AR5 2,7216 
AR6 2,1762 
AR7 1,914 
AR8 2,7947 
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32.1.8. Serão classificadas as propostas que atenderem às condições 
exigidas neste Edital, pela ordem crescente dos valores de 
remuneração indicados nas propostas comerciais para cada um dos 
Lotes, ficando em primeiro lugar a Licitante que apresentar o menor 
valor de Tarifa de Remuneração Ofertada (TO). 

32.1.9. No caso de empate, o certame será decidido por sorteio, observado o 
§ 2º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8666/93, e alterações. 

 
33. CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS 
 

33.1. Qualquer licitante poderá recorrer ao Senhor Secretário Municipal de 
Transportes, contra as decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 
referentes à sua inabilitação ou habilitação de outra concorrente, bem como do 
resultado do julgamento da proposta comercial.  

33.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
divulgação da decisão ou da lavratura da ata, perante a COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar sua decisão ou 
encaminhá-lo ao Senhor Secretário Municipal de Transportes, devidamente 
informado. 

33.3. O recurso contra a habilitação ou inabilitação será recebido com efeito 
suspensivo, podendo-se, ainda, atribuir a mesma eficácia aos demais recursos, 
caso o Senhor Secretário Municipal de Transportes assim entender 
conveniente, por provocação ou não da COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO. 
33.3.1. Enquanto não decidido o recurso a que se der efeito suspensivo, não 

será efetivada a adjudicação do objeto ao vencedor da licitação. 
33.4. Interposto o recurso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO comunicará às 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação ou publicação, limitada a discussão ao objeto recursal. 

33.5. No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será aberta vista dos autos às 
licitantes que a solicitarem, independentemente de requerimento, na Rua Boa 
Vista nº 236,  ....andar - Centro - SP, de onde os autos do processo não 
poderão ser retirados. 

33.6. Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, 
poderá obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor 
correspondente ao número de cópias requisitadas. 

33.7. A intimação de todos os atos previstos neste capítulo será feita mediante 
publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

33.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
começo e incluir-se-á o do vencimento. 

33.9. Os casos omissos deste Certame serão decididos pela COMISSÃO ESPECIAL 
DE LICITAÇÃO. 

 
34. CAPÍTULO XII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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34.1. Na hipótese de desistência expressa das Licitantes, inexistência de recursos 

relativos à classificação das propostas, transcorridos 05 (cinco) dias úteis, ou 
após o julgamento dos recursos interpostos, o Senhor Secretário Municipal de 
Transportes homologará o Certame e adjudicará o objeto ao vencedor, 
mediante publicação na imprensa oficial. 

34.2. A adjudicatária terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação 
do ato de homologação e adjudicação, para apresentar o instrumento de 
constituição da Sociedade de Propósito Específico - SPE, nos termos do item 
37.1 deste Edital, com a correspondente certidão da JUCESP (Junta Comercial 
do Estado de São Paulo) e inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas). 

34.3. A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de até 10 
(dez) dias corridos, contados da apresentação do instrumento de constituição 
da Sociedade de Propósito Específico - SPE, podendo este prazo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a pedido da adjudicatária, por motivo 
devidamente justificado e aceito pelo Poder Concedente, nos termos do § 1º do 
artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

34.4. O Envelope nº 02 das licitantes inabilitadas será devolvido somente após a 
assinatura do Contrato. 
 

35. CAPÍTULO XIII - DO PRAZO 
 

35.1. O prazo da concessão será de 20 (vinte) anos, contados da data da assinatura 
do Contrato, prorrogável por até igual período, devidamente justificado pelo 
Poder Público, desde que atendido o interesse público, nos termos do artigo 7º 
da Lei Municipal 16.211 de 27 de maio de 2015 e do artigo 8º do Decreto nº 
56.232, de 02 de julho de 2015. 
 

36. CAPÍTULO XIV - DO VALOR CONTRATUAL 
 

36.1. Os valores contratuais estimados, por lote de concessão, são os constantes do 
quadro abaixo e equivalem ao Valor Presente - VP do fluxo anual de 
remuneração estimado para o período contratual, considerando-se uma taxa de 
desconto de 9,97% ao ano. 

 

Lote Valor estimado do contrato R$ 
AR0 1.830.738.303 
AR1 2.699.775.191 
AR2 3.520.642.465 
AR3 2.233.783.424 
AR4 2.581.798.065 
AR5 1.539.811.955 
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AR6 3.227.613.517 
AR7 1.824.000.034 
AR8 1.708.434.832 

 
37. CAPÍTULO XV - DA CONTRATAÇÃO 
 

37.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 
de Termo de Contrato de Concessão, cuja minuta integra o presente Edital – 
Anexo VIII, 8-A, e será firmada entre o Poder Concedente e a adjudicatária que 
deverá estar constituída como Sociedade de Propósito Específico – SPE, nos 
termos do art. 3º do Decreto Municipal nº 56.232/15. 
37.1.1. A SPE deverá ser formada exclusivamente com a finalidade única de 

atender o objeto da Concessão ora licitada. 
37.1.1.1. A adjudicatária deverá apresentar, no prazo previsto 

no item 34.2 deste Edital, o instrumento de 
constituição da Sociedade de Propósito Específico – 
SPE, devidamente registrado na Junta Comercial 
competente, acompanhada do comprovante de 
inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ. 

37.1.1.2. Empresas que não tenham participado do processo 
licitatório não serão admitidas no momento da 
constituição da Sociedade de Propósito Específico – 
SPE. 

37.2. Durante o prazo de vigência do Contrato de Concessão, o controle societário 
da Concessionária só poderá ser modificado com prévia e expressa 
autorização do Poder Concedente. 

37.3. A Concessionária deverá obedecer a padrões de governança corporativa e 
adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos do 
§ 3º do art. 9º da Lei Federal nº 11.079/04 e da Lei das Sociedades Anônimas.  

37.4. A Concessionária deverá apresentar, como condição para assinatura do 
contrato, comprovante da contratação de seguro de responsabilidade civil 
objetiva, nos termos do § 3º do art. 3º do Decreto nº 56.232/15, com valores 
mínimos de: 
37.4.1. Danos corporais a terceiros não transportados: R$ 195.000,00 

(cento e sessenta e cinco mil reais); 
37.4.2. Danos morais a terceiros: R$ 195.000,00 (cento e sessenta e cinco 

mil reais); 
37.4.3. Danos materiais a terceiros: R$ 195.000,00 (cento e sessenta e 

cinco mil reais); 
37.4.4. Danos morais a passageiros: R$ 195.000,00 (cento e sessenta e  

cinco mil reais); 
37.4.5. Danos materiais e corporais a passageiros: 195.000,00 (cento e 

sessenta e cinco mil reais). 
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37.5. A transferência do Contrato da Concessão ou do controle acionário da 
Concessionária, bem como a realização de fusões, cisões e incorporações, 
deverá ter prévia e expressa anuência do Poder Concedente. 
37.5.1. Para fins da anuência de que trata o item 37.5 os sucessores ou 

interessados em prestar o serviço público concedido deverão: 
37.5.1.1. Demonstrar, por meio de processo administrativo 

devidamente instruído, que atendem a todas as 
exigências estabelecidas no procedimento licitatório, 
em especial qualificação técnica e econômico-
financeira. 

37.5.1.2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do 
Contrato de Concessão em vigor, sub-rogando em 
todos os direitos e obrigações do cedente e 
prestando todas as garantias necessárias e 
estipuladas contratualmente. 

37.6. A adjudicatária somente poderá assinar o contrato se cumprida a exigência 
do subitem 37.7. 

37.7. A adjudicatária prestará garantia de execução contratual, em quaisquer das 
modalidades previstas no artigo 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no valor correspondente ao(s) seu(s) lote(s) de Concessão, 
equivalente a 1% (um por cento) do valor do Contrato. 
37.7.1. O comprovante da prestação da garantia, emitido pela área 

competente da Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico – SF, deverá ser apresentado ao 
Poder Concedente - SMT em até 03 (três) dias úteis antes da 
assinatura do Termo de Contrato. 

37.7.1.1. A adjudicatária deverá retirar documento na 
Secretaria Municipal de Transporte – SMT, na Rua 
Boa Vista nº 236 – Centro - SP, para efetuar o 
depósito da referida garantia na Secretaria 
Municipal de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico – SF, na Rua Pedro Américo nº 32 – 2º 
andar, no horário das 10h às 15h, de segunda a 
sexta-feira, nos termos da Portaria - SF nº 122/09. 

37.7.2. Nos termos do § 2º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
a garantia citada no subitem 37.7 deverá ser complementada sempre 
que o valor do Contrato de Concessão for revisto ou reajustado, nos 
termos contratuais. 

37.8. O registro da adjudicatária no Cadastro Informativo Municipal – CADIN 
Municipal impedirá a celebração do Contrato, bem como de quaisquer 
pagamentos, nos termos da Lei Municipal nº 14.094/05, do Decreto nº 
47.096/06 e da Portaria nº 58/06-SF, da Secretaria Municipal de Finanças. 
37.8.1. Constatado o seu registro no CADIN Municipal, será concedido à 

adjudicatária o prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a respectiva 
constatação, para a devida regularização, o qual poderá ser 
prorrogado, a critério do Poder Concedente, permanecendo 
suspensa a formalização da contratação. 
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38. CAPÍTULO XVI - DO INÍCIO DA OPERAÇÃO 
 

38.1. Após a assinatura do contrato, a concessionária terá o prazo de até 30 (trinta) 
dias, a partir da expedição da Ordem de Serviço de Operação – OSO, emitida 
pelo Poder Concedente, para início da operação.  
38.1.1. A programação dos serviços e das linhas deverá ser entregue ao 

Poder Concedente até o 10º (décimo) dia após a emissão da Ordem 
de Serviço de Operação - OSO referida no item 38.1. 

38.2. Após a assinatura do contrato, a Concessionária deverá solicitar ao Poder 
Concedente, em até 05 (cinco) dias úteis, a vistoria da frota e da(s) 
garagem(ns) para o início da operação.  
38.2.1. Essa comunicação deverá vir acompanhada dos documentos que 

legitimem a propriedade e/ou posse dos veículos e instalações 
necessários ao início da operação, bem como a relação da frota, com 
os respectivos números de chassis e ano de fabricação. 

38.2.2. Quando os bens forem de propriedade da concessionária deverá ser 
apresentada cópia autenticada dos documentos que comprovem a 
propriedade e declaração de vinculação ao contrato. 

38.2.3. Quando os bens não forem de propriedade da concessionária deverá 
ser apresentada cópia autenticada dos documentos que comprovem 
a propriedade e compromisso registrado em Cartório de Títulos e 
Documentos constando declaração formal do proprietário, cedente, 
arrendante, locador ou possuidor por qualquer outro título hábil sobre 
a vinculação dos bens ao contrato, também registrado em Cartório. 
 

39. CAPÍTULO XVII - DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 

39.1. O reajustamento dos preços contratuais será aplicado segundo as regras e 
critérios nos Anexos IV e VIII-8-A – Minuta do Contrato. 

 
40. CAPÍTULO XVIII - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO 
 

40.1. A concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato obedecerá aos 
termos e procedimentos previstos nos Anexos IV e VIII-8-A – Minuta do 
Contrato. 

 
41. CAPÍTULO XIX - DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA 
 

41.1. Constitui obrigação da Concessionária prestar o serviço delegado, de forma 
adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos, na Lei Municipal nº 13.241/01, no Decreto nº 
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56.232/15, na Lei Federal nº 8.987/95 e demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis, em especial: 
41.1.1. Prestar todas as informações solicitadas pelo Poder Público; 
41.1.2. Efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e de qualquer 

natureza, elaborando demonstrativos mensais, semestrais e anuais, 
de acordo com o Plano de Contas.  

41.1.2.1. As concessionárias deverão apresentar ao Poder 
Concedente balancetes semestrais, em 
conformidade com o Plano de Contas – Anexo IV e, 
anualmente, fazer publicar, se for o caso, os 
Balanços e Demonstrativos de Resultado, já 
exigíveis, auditados por empresa de auditoria 
especializada e registrados na Junta Comercial; 

41.1.3. Cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive as atinentes 
à cobrança de tarifa. 

41.1.3.1.  A concessionária é responsável pela 
operacionalização e custeio da comercialização de 
viagens quando feitas no veículo;  

41.1.4. Operar somente com tripulação devidamente capacitada e habilitada, 
mediante contratações regidas pelo direito privado e legislação 
trabalhista, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, não se 
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros 
contratados pelo operador e o Poder Público; 

41.1.5. Dispor de frota, equipamentos, acessórios, recursos humanos e 
materiais, de modo a permitir a perfeita execução dos serviços, nos 
termos deste Edital e seus Anexos. 

41.1.5.1. Utilizar somente veículos que preencham os 
requisitos de operação, conforme previsto nas 
normas regulamentares ou gerais pertinentes; 

41.1.6. Adequar a frota às necessidades do serviço, obedecidas as normas 
fixadas pelo Poder Concedente; 

41.1.7. Dispor de garagem(ns) que atendam a todos os requisitos contratuais 
e legais e que permitam a perfeita execução dos serviços; 

41.1.8. Adotar providências necessárias à garantia do patrimônio público, do 
sistema viário, dos terminais e à segurança e a integridade física dos 
usuários; 

41.1.9. Responder perante o Poder Concedente e terceiros por todos os atos 
e eventos de sua competência; 

41.1.10. Executar serviços, programas de gestão e treinamento de seus 
empregados, com vistas às melhorias destinadas a aumentar a 
segurança no transporte e a comodidade dos usuários; 

41.1.11. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer 
ocorrência não rotineira; 
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41.1.12. Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de 
emergência, mantendo disponíveis, para tanto, todos os recursos 
necessários; 

41.1.13. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de 
autoridade, em caso de acidentes ou situações anormais à rotina; 

41.1.14.  Zelar pela proteção e preservação do meio ambiente; 
41.1.15. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus 

empregados e agentes, bem como de suas contratadas, relacionadas 
ao objeto da concessão, providenciando o uso de uniforme, nos 
termos da Lei Municipal 15.916/13, regulamentada pelo Decreto nº 
55.090/14, e da Portaria 063/14-SMT.GAB e o porte de crachá, 
instruindo-os a prestar apoio à ação da autoridade; 

41.1.16. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, 
previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação aos 
seus empregados; 

41.1.17. Fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e 
informações pertinentes ao objeto da concessão, permitindo a 
fiscalização e o livre acesso aos equipamentos e instalações 
integrantes dos serviços e a realização de auditorias; 

41.1.18. Responder por eventuais desídias e faltas quanto às obrigações 
decorrentes da concessão, nos termos estabelecidos no contrato; 

41.1.19. Operar, a partir do início da operação, as linhas nas condições atuais, 
com as características operacionais autorizadas e a frota equivalente, 
existentes na data da assinatura do contrato; 

41.1.20. Adequar a sua frota e demais instalações para acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme Decreto 
Federal nº 5.296/04;  

41.1.21. Propor e inserir novos equipamentos e procedimentos para melhoria 
no desempenho, no atendimento, nos custos, no rendimento e na 
preservação do meio ambiente, mediante autorização do Poder 
Concedente; 

41.1.22. Implantar o Centro de Controle Operacional - CCO, conforme as 
especificações e prazos contidos no Anexo VII, 7-A.  

41.1.23. Atender e fazer atender, de forma adequada, o público em geral e os 
usuários em particular; 

41.1.24. Responder por todos e quaisquer danos causados a terceiros, sejam 
pessoais, patrimoniais ou morais, mantendo o Poder Concedente à 
margem de ações judiciais e trabalhistas, reivindicações ou 
reclamações. Qualquer ônus eventualmente acarretado ao Poder 
Concedente deverá ser reembolsado pela Concessionária, sendo 
inclusive permitido compensar respectivos valores dos repasses 
efetuados à Concessionária; 

41.1.25. Adotar o Índice de Qualidade do Transporte – IQT, nos termos do 
Anexo IV; 
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41.1.26. Apresentar, no prazo consignado pelo Poder Concedente, a 
comprovação de regularidade das obrigações previdenciárias, 
tributárias e trabalhistas; 

41.1.27. Atender as instruções transmitidas para o PAESE – Plano de Apoio 
entre Empresas de Transporte Frente à Situação de Emergência;  

41.2. Na hipótese de deficiências no serviço de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, decorrentes de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outro 
motivo, a prestação do serviço poderá ser atribuída a outras concessionárias, 
que responderão por sua continuidade e serão remuneradas nos termos 
estabelecidos contratualmente, consoante previsto no Decreto nº 56.232/15. 
41.2.1. O Centro de Controle Operacional – CCO poderá, a qualquer tempo e 

no caso de atendimento de demandas pontuais e extraordinárias, 
remanejar a alocação de veículos e dos demais recursos 
operacionais, de modo a assegurar a adequada prestação do serviço. 

41.3. Atender as determinações do Poder Concedente referente à composição da 
frota operacional quanto ao que estabelece a Lei Municipal nº 14.933/09, em 
vista da substituição do combustível óleo diesel de petróleo por outro(s) de 
origem não fóssil e de fonte renovável e/ou da substituição de veículos movidos 
por motor de combustível interna por outros de tração elétrica. 

41.4. Com referência à operação de corredores de transporte, deverá atentar para as 
exigências do Poder Concedente, particularmente quanto às obrigações 
resultantes das imposições dos órgãos regulamentadores e fiscalizadores das 
políticas voltadas à preservação do meio ambiente. Assim sendo, a frota 
destinada a essa operação deverá ter em sua composição veículos com 
tecnologia que atenda as determinações dos citados órgão ambientais.  

41.5. Deverá promover a evolução tecnológica de garagens, equipamentos, sistemas 
e veículos, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a 
preservação do meio ambiente.  

 
42. CAPÍTULO XX - DA INTERVENÇÃO 
 

42.1. A intervenção nos serviços obedecerá aos termos e procedimentos do Decreto 
Municipal nº 56.232/15. 

 
43. CAPÍTULO XXI - DA SUBCONCESSÃO, TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO DA 

CONCESSÃO 
 

43.1. É vedada a subconcessão, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal nº 
13.241/01. 

43.2. A transferência e a extinção da delegação dos serviços se darão nos termos do 
art. 16 da Lei Municipal nº 13.241/01, regulamentada pelo Decreto nº 
56.232/15. 

 
44. CAPÍTULO XXII - DAS PENALIDADES 
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44.1. Ficam as licitantes sujeitas à aplicação das penalidades previstas neste Edital, 

na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em especial, as a seguir 
relacionadas. 

44.2. Nos termos do § 11 do artigo 16 da Lei Municipal nº 13.278/02, cuja redação foi 
dada pela Lei nº 14.145/06, a licitante que ensejar o retardamento da licitação, 
não mantiver sua proposta ou fizer declaração falsa, ficará impedida de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital e/ou na legislação 
aplicável. 

44.3. Caso a adjudicatária não compareça para assinar o contrato no prazo da 
convocação, se recuse a fazê-lo, ou não atenda às condições citadas no 
Capítulo XV deste Edital, implicará: 
44.3.1. Multa no percentual de 0,25 % do valor do contrato.  
44.3.2. Suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, nos 
termos do art. 87, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93.  

44.3.2.1. Tratando-se de Consórcio, a penalidade de 
suspensão do direito de participar em Licitação e 
impedimento de contratar com a Administração será 
aplicada a todos os seus integrantes. 

44.4. No Regulamento de Sanções e Multas, editado pelo Poder Concedente, parte 
anexa aos contratos, serão tratadas as infrações de caráter operacional e as 
respectivas penalidades, garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
observadas as modalidades dispostas no artigo 35 da Lei Municipal n.º 
13.241/01, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades contratuais, 
quando for o caso. 

44.5. As penalidades às quais se sujeitará a Concessionária estão definidas no 
Anexo VIII, 8-A – Minuta do Contrato, deste Edital. 
 

45. CAPÍTULO XXIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

45.1. Ficam as licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica 
que têm pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem 
como de todas as condições gerais e peculiares de execução dos serviços, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

45.2. Durante a fase de preparação das propostas, as licitantes interessadas 
poderão fazer, por escrito, consultas à SMT conforme definido a seguir: 
45.2.1. Pedidos de Esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão 

Especial de Licitação, por escrito, mediante protocolo, na Rua Boa 
Vista nº 236, ____ andar - Centro – SP , devidamente assinados pelo 
representante legal da empresa interessada, em até 10 (dez) dias 
imediatamente anteriores àquele designado para a entrega dos 
Envelopes. 



 

44 / 45 
 

45.2.2. A Comissão Especial de Licitação responderá oficialmente aos 
Esclarecimentos sem indicar, porém, a interessada que os formulou. 

45.2.3. Será publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC) o 
Aviso de disponibilização das respostas aos Pedidos de 
Esclarecimentos, na forma de “Boletim de Esclarecimentos”, no site 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/ 

45.2.3.1. Será atribuído um número sequencial, a partir do 
número 01, aos “Boletins de Esclarecimentos” e seu 
conteúdo será agregado ao Edital, como se nele 
estivesse transcrito. 

45.2.4. Os Esclarecimentos serão respondidos até o 5º (quinto) dia útil 
anterior à data marcada para a entrega das propostas. 

45.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital de Licitação, 
perante a Secretaria Municipal de Transportes – SMT, a Licitante ou qualquer 
cidadão que não o fizer no respectivo prazo que anteceder à abertura da 
sessão pública do certame em referência, nos termos do art. 41, §§ 1º e 2º da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

45.4. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão 
Especial de Licitações e protocolizadas no horário e endereço citados no Aviso 
do Edital. 
45.4.1. Somente serão consideradas as impugnações apresentadas em seu 

original, assinadas pelo representante legal da Licitante e 
acompanhadas de cópia do documento que lhe atribua os poderes 
para representá-la. 

45.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou 
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela licitante. 

45.6. A presente licitação e os contratos delas decorrentes regem-se pelas normas 
estatuídas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a qual dispõe 
sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a Administração Pública, em benefício ou interesse 
dessas pessoas, não sendo excluída a responsabilidade individual de seus 
dirigentes ou de seus administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe de ato ilícito, igualmente não sendo excluída a obrigação 
de reparação integral do dano causado mesmo no caso de aplicação das 
sanções previstas nesta lei anticorrupção. 

45.7. A SMT reserva-se o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por 
despacho motivado, adiar, revogar, ou mesmo anular a presente Licitação, sem 
que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem 
qualquer tipo de indenização. 

45.8. O Edital e seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da Licitante serão 
partes integrantes do contrato a ser lavrado, independente de transcrição.  

45.9. As licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas 
fornecidas, sob as penas da lei. 

 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
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São Paulo, ____ de ............... de 2015. 
 

Presidente da CEL.  
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