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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

AVISO 
 

A SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
60.498.417/0001-58, comunica que se encontra aberta a licitação, tipo TÉCNICA E 
PREÇO, na forma PRESENCIAL, pelo modo de disputa FECHADO, cuja contratação se 
dará pela forma de execução indireta pelo regime de empreitada por preços unitários, sob 
nº 005/2020, vinculada ao Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 
20200103 será regida pela Lei Federal no 13.303, de 30/06/16, Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/06 e alterações; Decreto Municipal nº 56.475, de 05/10/15; Lei Municipal no 
14.094, de 06/12/05 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPTrans - RILC, 
disponível no link http://www.sptrans.com.br/media/1158/regulamento_interno_licitacoes 
_e_contratos_out18.pdf, que foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/18, bem 
como demais diplomas aplicáveis à espécie e disposições deste Edital. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 

Entrega dos Envelopes nºs 01 – Proposta Técnica; 02 – 
Proposta Comercial; e 03 – Documentos de Habilitação e  
Abertura do Envelope nº 01 – Proposta Técnica.  
 
Data: 04/05/2020 às 10h 
 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 128, 5º andar - Centro – SP 

 
Nos termos do item 2.6. do Edital, deverão ser realizadas visitas técnicas, sendo 
obrigatória a apresentação do respectivo comprovante de sua realização no Envelope nº 
03 - Documentos de Habilitação, nos termos do item 7.3.2. do Edital. 
 
Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos eletrônicos com a íntegra do 
edital, anexos e documentação técnica, no site “http://www.sptrans.com.br”, dentro do link 
“LICITAÇÕES”. 
 
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 Gerência de Contratações Administrativas – GCA, da 
Superintendência Administrativa da SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 236, 2º 
andar/frente - Centro - SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e entre 
13h30 e 17h. 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 

Maria Carolina Tiemy Naia M. da Silva 
Presidente da  

Comissão Permanente de Licitações 
 
 

http://www.sptrans.com.br/media/1158/regulamento_interno_licitacoes%20_e_contratos_out18.pdf
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LICITAÇÃO Nº 005/2020  
 

EDITAL 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO 
TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
 
 
 
A SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
60.498.417/0001-58, comunica que se encontra aberta a licitação, tipo TÉCNICA E 
PREÇO, na forma PRESENCIAL, pelo modo de disputa FECHADO, cuja 
contratação se dará pela forma de execução indireta pelo regime de empreitada por 
preços unitários, sob nº 005/2020, vinculada ao Processo Administrativo de 
Licitações e Contratos - PALC nº 2020/0103 será regida pela Lei Federal no 13.303, 
de 30/06/16, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 e alterações; Decreto Municipal 
nº 56.475, de 05/10/15; Lei Municipal no 14.094, de 06/12/05 e Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da SPTrans - RILC, disponível no link 
http://www.sptrans.com.br/media/1158/regulamento_interno_licitacoes_e_contratos_out18.pd
f, que foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/18, bem como demais 
diplomas aplicáveis à espécie e disposições deste Edital. 
 

Entrega dos Envelopes nºs 01 – Proposta Técnica; 02 - 
Proposta Comercial; e 03 – Documentos de Habilitação e  
Abertura do Envelope nº 01 – Proposta Técnica.  
 
Data: 04/05/2020 às 10h 
 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 128, 5º andar - Centro – SP. 

 
 
Nos termos do item 2.6. do Edital, deverão ser realizadas visitas técnicas, sendo 
obrigatória a apresentação do respectivo comprovante de sua realização no 
Envelope nº 03 - Documentos de Habilitação, nos termos do item 7.3.2. do Edital. 
 
Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos eletrônicos com a íntegra 
do edital, anexos e documentação técnica, no site “http://www.sptrans.com.br”, 
dentro do link “LICITAÇÕES”. 
 
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 Gerência de Contratações Administrativas – GCA, da 
Superintendência Administrativa da SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 236, 
2º andar/frente - Centro - SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e 
entre 13h30 e 17h. 
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CAPÍTULO I – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação, tipo TÉCNICA E PREÇO, na forma PRESENCIAL, pelo 

modo de disputa FECHADO, tem por objetivo prestação de serviços 
especializados de projetos de engenharia para consolidação do projeto 
funcional e elaboração do projeto básico para a construção e implantação de 
um novo centro de operações da São Paulo Transporte S/A – SPTrans. 

 
1.1.1. A forma, o prazo e as condições da prestação dos serviços estão 

devidamente explicitados no Anexo I - Minuta de Contrato, Anexo II 
– Termo de Referência e demais Anexos, os quais integram o 
presente Edital. 

 
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta Licitação as empresas interessadas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 

 
2.2. Nos termos do artigo 12 do RILC, não poderá participar, direta ou 

indiretamente, a empresa: 
 
2.2.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital social seja diretor ou empregado da SPTrans; 
 

2.2.2. Que esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e 
contratar aplicada pela SPTrans; 

 
2.2.3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 

por Município, na forma do Art. 87, inc. IV da Lei Federal n° 
8.666/93 ou declarada impedida de licitar e contratar com os órgãos 
e entidades integrantes da Administração Pública, com base no Art. 
7° da Lei Federal n° 10.520/02, enquanto perdurarem os efeitos da 
sanção; 

 
2.2.4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida 

ou declarada inidônea; 
 

2.2.5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea; 

 
2.2.6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos 
fatos que deram ensejo à sanção; 

 
2.2.7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos 
que deram ensejo à sanção; 
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2.2.8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada 
inidônea. 

 
2.3. Aplica-se a vedação prevista no item anterior, nos termos do parágrafo único 

do artigo 12 do RILC: 
 

2.3.1. À contratação do próprio empregado ou dirigente da SPTrans, 
como pessoa física, bem como à participação dele em processos 
licitatórios, na condição de licitante. 

 
2.3.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

 
2.3.2.1. Dirigente da SPTrans;  

 
2.3.2.2. Empregado da SPTrans cujas atribuições envolvam a 

atuação na área responsável pela licitação ou 
contratação;  

 
2.3.2.3. Autoridade do Poder Executivo do Município de São 

Paulo, assim definida aqueles ocupantes dos cargos 
elencados nas alíneas “a” e “b” do inciso II, do Art. 3º do 
Decreto Municipal nº 56.130/15.  

 
2.3.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado 

seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a SPTrans há 
menos de 6 (seis) meses.  

 
2.3.4. Às pessoas em relação às quais exista condenação judicial na 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgado ou não 
desafiada por recurso, com efeito suspensivo, por ato de 
improbidade administrativa.  

 
2.3.5. Interditadas por crimes ambientais, nos termos da Lei Federal nº 

9.605/98. 
 

2.4. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 
 

2.5. As LICITANTES deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, 
das condições gerais e particulares do objeto da presente licitação, devendo 
verificar as condições atuais, não podendo invocar qualquer tipo ou espécie 
de desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

 
2.6. As LICITANTES deverão realizar VISITA TÉCNICA, às áreas destinadas ao 

projeto do empreendimento, para coleta de informações e formulação de sua 
proposta. 
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2.6.1. A LICITANTE deverá agendar e receber a confirmação das 
referidas visitas via e-mail diana.montenegro@sptrans.com.br, até 
às 17h do dia útil que anteceder o prazo estipulado no item 2.6.3, 
quando será designado o responsável da SPTrans para o 
respectivo acompanhamento, a data, e o horário da referida visita. 
 

2.6.2. As dúvidas sobre o agendamento poderão ser esclarecidas via 
telefone (11) 3396-6881 com a Sra. Diana Montenegro. 

 
2.6.3. As visitas deverão ser efetuadas por representante da LICITANTE 

formalmente credenciado para o ato até o dia útil anterior ao da 
abertura das propostas, no horário das 08h às 17h. 

 
2.6.4. Efetuada a visita, o representante da LICITANTE receberá o 

respectivo Termo de Visita Técnica, que será elaborado conforme 
Anexo XVI e deverá compor os documentos de habilitação. 

 
2.7. As LICITANTES deverão examinar e considerar cuidadosamente todas as 

informações, instruções, exigências, modelos, especificações, decretos, leis 
e outras referências constantes deste Edital ou cabíveis nesta licitação. 

 
2.8. Nos termos do artigo 34 da Lei Federal 13.303/2016 e artigo 18 do RILC, 

o valor estimado da contratação será sigiloso. 
 

CAPÍTULO III – DAS INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES E INFORMAÇÕES E 
ESCLARECIMENTOS 
 
3.1. As LICITANTES interessadas deverão apresentar na data e hora aprazadas 

para a entrega dos envelopes nºs 01, 02 e 03, da presente licitação, perante 
a Comissão Permanente de Licitações, 03 (três) envelopes distintos, opacos 
e sem sinais de violação, a saber: 

 
3.1.1. Os envelopes deverão ser identificados como segue: 

 
No canto superior esquerdo: 
“LICITAÇÃO nº 005/2020.” 
(Razão Social ou denominação Social e endereço da LICITANTE) 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO 
FUNCIONAL E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A 
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE 
OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans. 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA; ou 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL; ou 
ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Entrega e Abertura: (conforme aviso) 
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No centro: 
“SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans” 

Rua Boa Vista nº 128 – 5º andar/fundos 
CEP 01014-000 - São Paulo – SP 

 
A/C: Comissão Permanente de Licitações 

 
3.1.2. Todos os documentos constantes dos Envelopes deverão ser 

apresentados, preferencialmente, na sequência descrita neste 
Edital, com as folhas presas em pastas, encadernados, sem folhas 
soltas, evitando-se as brochuras, utilizando-se de grampos trilho do 
tipo “Romeu e Julieta”, com suas folhas rubricadas e numeradas em 
ordem sequencial e crescente, a partir do número 1 (um), com 
termo de encerramento assinado pelo(s) representante(s) legal(is),  
mencionando o número total de páginas. 

 
3.2. Externamente aos envelopes 01, 02 e 03, contendo seus respectivos 

documentos, cada LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

3.2.1. Carta aberta assinada por seu representante legal, designando e 
credenciando pessoa(s) para representá-la com plenos poderes 
perante a SPTrans, para assuntos relacionados com a presente 
licitação, conforme Anexo VIII - Modelo de Carta de 
Credenciamento. 

 
3.2.1.1. A não apresentação do credenciamento não implica na 

inabilitação da LICITANTE, porém ficará impedida de 
manifestar-se nas sessões de abertura dos envelopes. 

 
3.2.1.2. Caso a LICITANTE opte por apresentar procuração, os 

termos deverão ser os mesmos mencionados no Anexo 
VIII - Modelo de Carta de Credenciamento. 

 
3.2.2. Declaração de Atendimento às Exigências de Habilitação, 

conforme o modelo demonstrado no Anexo XIII. 
 

3.2.3. Cópia do Contrato Social ou documento equivalente da 
LICITANTE, para validar a assinatura do representante legal, na 
Carta de Credenciamento – Anexo VIII e Declaração de 
Atendimento às Exigências de Habilitação – Anexo XIII. 

 
3.2.4. Declaração de Atendimento às exigências e especificidades de 

participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de 
acordo com o Anexo XIV, se for o caso. 

 
DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  

 
3.3. Durante a fase de preparação das propostas, as LICITANTES interessadas 

poderão fazer, por escrito, consultas à SPTrans conforme definido a seguir: 
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3.3.1. Até o 5° dia útil anterior à data fixada para a sessão, qualquer 
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da 
licitação, que deverão ser respondidos pela autoridade signatária do 
instrumento convocatório, em até 3 (três) dias úteis contados da 
interposição. 

 
3.3.2. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à 

Comissão Permanente de Licitação - CPL da SPTrans, por escrito, 
mediante protocolo, na Rua Boa Vista nº 236 – 2º andar/frente – 
São Paulo/SP, ou, enviando documento digitalizado, via e-mail 
licitacoes@sptrans.com.br (com solicitação de confirmação de 
recebimento), ambos devidamente assinados pelo representante 
legal da empresa interessada. 

 
3.3.3. As respostas dadas aos esclarecimentos serão divulgadas por meio 

da publicação de Boletins de Esclarecimentos no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo e no site da SPTrans no link “licitações” e 
passam a integrar o instrumento convocatório. A SPTrans 
responderá, oficialmente, às consultas sem indicar, porém, a 
interessada que as formulou. 

 
CAPÍTULO IV – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
4.1. O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente por 

qualquer pessoa física ou jurídica até o 5° dia útil anterior à data fixada para 
a entrega dos envelopes. 

 
4.2. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações e protocolizadas na Rua Boa Vista, 236, 2º andar, 
Centro – São Paulo/SP, no horário compreendido entre 9h e 12h e 14h e 
17h, ou, enviando documento digitalizado, via e-mail 
licitacoes@sptrans.com.br (com solicitação de confirmação de recebimento), 
ambos devidamente assinados pelo representante legal da empresa 
interessada. 

 
4.2.1. Somente serão consideradas as impugnações apresentadas em seu 

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

 
4.3. 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. 

 
CAPÍTULO V – DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA TÉCNICA 
 
5.1. A proposta técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, conforme 

especificado no item 3.1. e subitens, norteados pelo Termo de Referência, 
comprovando o atendimento aos seguintes aspectos: 

 

mailto:licitacoes@sptrans.com.br
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5.1.1. Para o atendimento do quanto exigido nesta Licitação, a LICITANTE 
deverá apresentar para cada item exigido de Experiência Técnica 
do Coordenador Geral e Equipe Técnica certidões e atestados de 
capacidade técnica que, dentre seus itens, atenda integralmente a 
respectiva exigência, atingindo pontuação conforme Capítulo X – 
Critérios para Pontuação e Julgamento das Propostas Técnicas. 

 
5.1.2. Os serviços relacionados nos Atestados de Capacidade Técnica 

deverão ser pertinentes e compatíveis às características, 
quantidades e prazos do Objeto desta Licitação e acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT expedidas pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou de 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT expedidas pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU. 

 
EXPERIÊNCIA TÉCNICA DO COORDENADOR GERAL 

 
5.1.3. A LICITANTE deverá comprovar mediante atestado de 

responsabilidade técnica acervado junto ao CREA e/ou CAU, o 
profissional (Arquiteto e/ou Engenheiro) com experiência na função 
de gestão e/ou coordenação de equipe para serviço do objeto ora 
licitado – este profissional será o elo entre a estrutura da 
administração central e a execução dos serviços relacionados no 
objeto da presente licitação. 

 
5.1.3.1. O Atestado de Capacidade Técnica, assim como a 

Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá demonstrar 
explicitamente que o profissional atuou como 
coordenador ou gestor. Uma das atividades deverá estar 
descrita no Atestado de Capacidade Técnica e na 
Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

 
5.1.3.2. Atestados de Capacidade Técnica e as Certidões de 

Acervo Técnico – CAT que apresentarem como 
atividades executadas as funções de “corresponsável” e 
“responsável técnico” não serão aceitas, visto que essas 
denominações não provam que o profissional atuou como 
Coordenador/Gestor. 

 
5.1.3.3. A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a 

apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em 
que conste a LICITANTE como contratante; do contrato 
social da LICITANTE em que conste o profissional como 
sócio; do contrato de trabalho ou de atestado técnico da 
empresa, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da 
região competente, em que conste o profissional como 
responsável técnico, ou, ainda, declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada de declaração de 
anuência do profissional, conforme Anexo XVII do Edital. 
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5.1.4. Para a Consolidação do Projeto Funcional e elaboração do 

Projeto Básico será necessária à apresentação de Atestados de 
Capacidade Técnica com sua respectiva certidão de acervo técnico, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprovem a prestação dos serviços compatíveis com o objeto do 
presente documento, compreendendo: 

 
5.1.4.1. Experiência no desenvolvimento de Projeto Básico e/ou 

Executivo em Edificação. 
 

5.1.4.1.1. Entende-se como Edificação área construída 
para atendimento ao público. 

 
EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

 
5.1.5. Para a prestação de serviços especializados de engenharia para 

consolidação do projeto funcional e elaboração do projeto básico 
será necessária que a equipe técnica da LICITANTE apresente 
Atestados de Capacidade Técnica com suas respectivas certidões 
de acervo técnico, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprovem a prestação dos serviços compatíveis com 
o objeto do presente documento, nas seguintes especialidades: 

 
5.1.5.1. Arquiteto Sênior: Deverá ser indicado 1 (um) profissional, 

com formação superior em Arquitetura e Urbanismo, com 
experiência em elaboração de projetos de arquitetura de 
Edificações. A atribuição deste profissional será a de 
desenvolver e responder pela condução da elaboração 
dos projetos de arquitetura do Centro de Operações. 

 
5.1.5.2. Engenheiro Especialista em Estrutura - Sênior: 

Deverá ser indicado 1 (um) profissional, com formação 
superior em Engenharia Civil, com experiência em 
elaboração de projetos de estruturas de edificações. A 
atribuição deste profissional será a de desenvolver e 
responder pela condução da elaboração dos projetos de 
estruturas para as melhorias do Centro de Operações. 

 
5.1.5.2.1. Entende-se como Edificação área construída 

para atendimento ao público. 
 
5.1.6. Os Profissionais propostos para a Equipe Técnica Chave, indicados, 

serão pontuados, para atribuição da nota técnica – NT, conforme 
critérios estabelecidos no Capítulo X deste Edital. 

 
5.1.7. As LICITANTES deverão observar os critérios de pontuação 

descritos no Capítulo X do presente Edital. 
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5.1.8. As LICITANTES deverão apresentar um completo cronograma de 
desenvolvimento dos serviços com as datas marco (início e 
finalização dos Serviços e Fases de Projeto, conforme modelo 
referencial: 

 

 
 

CAPÍTULO VI – DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, conforme 

explicado no item 3.1. e subitens e seus documentos serão utilizados pela 
Comissão Permanente de Licitações no julgamento dessa proposta e na 
atribuição da correspondente nota (NC), contemplando o quanto segue: 

 
6.1.1. A data base dos preços apresentados é o da apresentação da 

proposta; 
 

6.1.2. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua apresentação. 

 
6.2. A Carta Proposta Comercial deverá ser preenchida conforme Anexo IX – 

Modelo de Carta Proposta Comercial, em papel timbrado da LICITANTE, 
sem emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas nas suas partes 
essenciais e assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da LICITANTE. 

 
6.3. Deverão fazer parte integrante da Proposta Comercial, sob pena de 

desclassificação, os seguintes documentos, em papel timbrado da empresa, 
devidamente preenchidos e assinado(s) pelo(s) representante(s) legal(is) da 
LICITANTE, ou por pessoa devidamente credenciada nos termos do subitem 
3.2.1. 

 
6.3.1. Anexo III – Planilha de Quantidades e Preços (Impresso), na qual 

os preços unitários e global deverão ser calculados e apresentados 
com 2 (duas) casas decimais; 

 
6.3.2. Anexo V– Composição da Taxa de BDI (impresso); 

 
6.3.3. Anexo VI – Composição da Taxa de Encargos Sociais (impresso); 

 
 

6.4. Nos preços unitários propostos e que constituirão a única e completa 
remuneração para os serviços objeto deste contrato, deverão estar 
computados todos os custos e despesas da  LICITANTE, conforme 
discriminado no Anexo IV – Critério de Preço e Medição, nada mais 
podendo a LICITANTE pleitear a título de pagamento, reembolso ou 
remuneração em razão do contrato, de sua celebração e cumprimento. 

 

ITEM ATIVIDADE / MÊS 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 Levantamento de Campo
2 Ensaios de Caracterização
3 Consolidação do Projeto Funcional
4 Projeto Básico
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6.4.1. A LICITANTE deverá observar os critérios de pontuação descritos 
no Capítulo X do presente Edital. 

 
6.5. A LICITANTE deverá apresentar, também, dentro do Envelope nº 02 – 

Proposta Comercial, CD-ROM contendo os arquivos eletrônicos fielmente 
correspondentes ao Anexo III – Planilha de Quantidades e Preços 
(impresso); Anexo V – Composição da Taxa de BDI (impresso) e Anexo VI 
– Composição da Taxa de Encargos Sociais (impresso), referidos no item 
6.3. 

 
6.5.1. O arquivo em CD, objetiva agilizar a análise e julgamento das 

propostas, a LICITANTE deverá apresentar a Planilha de 
Quantidades e Preços – Anexo III, em arquivo eletrônico gerado por 
meio de software compatível com Microsoft Excel. 

 
6.5.2. A apresentação dos arquivos eletrônicos não dispensa a entrega 

dos documentos impressos. 
 
6.5.3. No caso de divergência entre os valores consignados nos arquivos 

eletrônicos e os valores expressos nos respectivos documentos, 
prevalecerão os valores estabelecidos nos documentos impressos. 

 
CAPÍTULO VII – DO ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. A LICITANTE deverá apresentar o “Envelope nº 03 – Documentos de 

Habilitação”, contendo todos os documentos especificados, em 01 (uma) via, 
para comprovar a Habilitação Jurídica e Inexistência de Fatos Impeditivos, 
Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, além das respectivas declarações exigidas. 

 
7.2. Habilitação Jurídica e Inexistência de Fatos Impeditivos: 
 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente 
registrado em órgão competente, em se tratando de sociedade 
empresarial (Ltda., sociedade por ações, etc.). No caso de 
sociedade por ações, deverão ser anexados os documentos de 
eleição de seus atuais administradores; 

 
7.2.3. 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; 

 
7.2.4. 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. 
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7.2.5. Declaração, em via original, em papel timbrado, datadas e 
assinadas por seu representante legal, sob as penas da lei, de que 
não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participar de licitações e contratar com a Administração Pública, em 
especial aquelas constantes do rol dos artigos 12 e 13 do RILC, 
conforme modelo do Anexo XV. 

 
7.3. Qualificação Técnica: 

 
7.3.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da LICITANTE, expedida 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU com a 
indicação de profissional responsável na modalidade de Engenharia 
Civil ou Arquitetura, de acordo com a Resolução nº 1.007/03 do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e a Lei 
Federal nº 12.378/10 que regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo. 

 
7.3.2. Comprovante de realização das visitas técnicas, conforme o modelo 

do Anexo XVI – Atestado de Visita Técnica. 
 
7.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 
7.4.1. Prova de ter a LICITANTE um Patrimônio Líquido mínimo na data 

estabelecida para o recebimento das propostas correspondente a 
10% (dez por cento) do valor da proposta da LICITANTE, sendo 
que a comprovação deverá ser efetuada por meio dos dados 
constantes do último balanço patrimonial, na forma da lei.  

 
7.4.2. Balanço Patrimonial e demais Demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 
7.4.2.1. As demonstrações contábeis geradas pelo Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED Contábil, nos 
termos do Decreto n° 6.022 de 22 de janeiro de 2007, 
acompanhado do protocolo que comprove o envio do 
balanço digital à Receita Federal. 

 
7.4.2.1.1. As páginas dos demonstrativos contábeis 

entregues ao Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED Contábil deverão conter o 
número de controle gerado pelo SPED quando 
da transmissão à Secretaria da Receita 
Federal. 

 
7.4.2.2. As demais empresas que não se enquadrem nas 

exigências acima deverão encaminhar as demonstrações 
que estão transcritas no “Livro Diário”, com o Termo de 
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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 ou responsável pela empresa e pelo Contador, 
constando nome completo e registro no Conselho de 
Contabilidade, justificando os motivos pelos quais não 
estão obrigadas ao SPED e informando a base legal que 
justifica a desobrigação. 

 
7.4.2.3. Os procedimentos acima poderão sofrer alterações 

conforme as exigências da Receita Federal. 
 

7.4.2.4. As empresas com menos de um exercício financeiro 
devem cumprir a exigência deste item mediante 
apresentação de Balanço de Abertura, devidamente 
registrado. 

 
7.4.2.5. Toda documentação relativa às demonstrações contábeis 

deverá ser apresentada em cópias legíveis. 
 

7.4.3. Para avaliar a situação financeira das LICITANTES será utilizado o 
Índice de Liquidez Geral (ILG), o qual demonstra quanto a 
empresa possui de capital disponível a curto e longo prazo, para 
fazer face às suas obrigações totais, calculado pela fórmula a seguir 
indicada:  
 

 
ILG = AC + RLP 

PC + ELP 
 
Onde: 
 
ILG = Índice de Liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo  
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

 
7.4.3.1. Para fins de habilitação, as LICITANTES deverão obter, a 

partir da fórmula acima, o seguinte resultado: 
 

ILG ≥ 1,0 
 

7.4.3.1.1. O índice será calculado considerando 1 (uma) 
casa decimal, efetuando-se o arredondamento 
por critério matemático. Exemplo: 0,950 será 
arredondado para 1,0; 0,949 será arredondado 
para 0,9. 
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7.4.4. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata e 
recuperações judiciais e extrajudiciais, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) 
dias da data da abertura das propostas, se outro prazo não constar 
do documento. No caso de sociedade(s) civil(is), deverá ser 
apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civis, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
7.4.4.1. No caso de certidão positiva, a LICITANTE deverá juntar 

a certidão de objeto e pé, expedida pelo ofício 
competente, esclarecendo o posicionamento da(s) 
ação(ões). 

 
7.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

7.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 

 
7.5.2. Prova de inscrição estadual para os fornecedores de mercadoria e 

prova de Cadastro de Contribuinte Municipal para os prestadores de 
serviço, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE. 

 
7.5.3. Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União. 

 
7.5.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF). 

 
7.5.5. Prova de regularidade perante a Fazenda do Município de São 

Paulo, quanto aos tributos Mobiliários. 
 

7.5.5.1. A exigência prevista neste item será aplicável também 
aos licitantes com sede fora do Município de São Paulo. 

 
7.5.5.2. Caso não esteja cadastrado como contribuinte no 

Município de São Paulo, o licitante deverá apresentar 
declaração, conforme modelo – Anexo XII, firmada por 
seu 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 
relacionados com a prestação licitada. 

 
7.5.6. 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. 
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7.6. Além dos documentos de habilitação previstos neste Capítulo, deverá ser 
apresentada pela LICITANTE, ainda, no envelope n° 03, declaração em seu 
formato original, em papel timbrado, datada e assinada pelo representante 
legal da LICITANTE, a saber: 

 
7.6.1. Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho, 

conforme o modelo do Anexo XI. 
 
7.7. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, a LICITANTE deverá 

apresentar documento(s) comprobatório(s) da situação, expedido(s) pelo(s) 
órgão(s) competente(s). 

 
7.8. Os documentos necessários à habilitação e credenciamento poderão ser 

apresentados em original, mediante cópia autenticada por cartório 
competente ou por empregado da SPTrans, Membro da Comissão de 
Licitação, por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela 
internet em sites oficiais do órgão emissor. 

 
7.8.1. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e 

tributária, desde que assim instituídas pelo órgão emissor, poderão 
ser emitidas pela internet (rede mundial de computadores), sendo 
válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor 
dos órgãos emissores. 

 
7.8.2. A aceitação das certidões emitidas pela internet, independe do 

conteúdo da certidão ou da data da validade nela expressa, estará 
condicionada à verificação da sua autenticidade e validade pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitações, por meio de 
consulta ao site do órgão emissor. 

 
7.9. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão 

considerados válidos os emitidos até 60 (sessenta) dias anteriores da data 
de abertura desta licitação. 

 
7.10. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 

documentos de habilitação que não tiverem sido entregues em tempo hábil, 
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou 
quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste 
Edital, exceto o previsto no item 8.3 deste Edital. 

 
7.11. A apresentação pela licitante de declaração prevista no item 7.2.5 não 

retirará o direito da SPTrans realizar pesquisas em cadastros específicos, 
em especial aqueles mantidos por órgão da Prefeitura do Município de São 
Paulo. 

 
7.12. Poderá ser solicitada a comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) de 

capacidade técnica apresentado(s), mediante, dentre outros documentos, de 
cópia do respectivo contrato, endereço da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 
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7.13. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são 
válidas para fins licitatórios”. 

 
CAPÍTULO VIII –DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
EMPATE FICTO 
 
8.1. Será assegurada a preferência de contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, como critério de desempate. 
 
8.1.1. Considera-se empate, nas licitações pelos modos aberto, fechado 

ou combinado, a situação em que a proposta apresentada por 
microempresa e empresa de pequeno porte seja igual ou superior, 
em até 10% (dez por cento), à proposta da pessoa jurídica mais 
bem classificada, não enquadrada nos termos da Lei Complementar 
n° 123/06 e alterações. 

 
8.2. Na classificação das propostas, o Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação deverá:  
 
8.2.1. Verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa 

ou empresa de pequeno porte, assim qualificada, hipótese em que 
será afastado o exercício do direito de preferência, prosseguindo-se 
com as regras do certame;  

 
8.2.2. Verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes 
assim qualificadas nos limites e modalidades previstos no item 
8.1.1;  

 
8.2.3. Conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas para que a microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem classificada, querendo, apresente proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob 
pena de preclusão. 

 
8.2.3.1. O intervalo de empate é sempre entre as propostas de 

microempresas e empresas de pequeno porte e a 
empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre 
elas existam preços ofertados por outras empresas.  

 
8.2.3.2. Caso haja empate real nas propostas escritas de 

microempresas e empresas de pequeno porte e destas 
em relação à proposta de menor valor, deverá o 
Presidente da Comissão de Licitação efetuar sorteio, para 
fins de classificação preliminar e possibilidade do 
exercício do benefício do empate ficto.  

 
8.2.3.3. No prazo concedido para desempate, se a microempresa 

ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 
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exercer o benefício de ofertar preço inferior àquele 
considerado vencedor do certame, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos 
prazos inicialmente concedidos. 

 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

 
8.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição.  

 
8.3.1. Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a 

documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a exclusivo critério da SPTrans, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  

 
8.3.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 

anterior implicará decadência do direito à contratação, ensejando a 
aplicação da multa prevista no item 15.3.3 e a avaliação quanto ao 
prosseguimento do certame, nos termos do RILC. 

 
CAPÍTULO IX – DO PROCEDIMENTO PARA RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO 
 
9.1. Esta licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de 

Licitações – CPL, na seguinte conformidade: 
 

9.1.1. Abertura da sessão pública pelo Presidente da Comissão   
Permanente de Licitações. 

 
9.1.2. Recebimento dos seguintes documentos: 

 
9.1.2.1. Envelopes nº 01 – Proposta Técnica, nº 02 – Proposta 

Comercial e nº 03 – Documentos de Habilitação; 
 

9.1.2.2. Carta de Credenciamento, conforme Anexo VIII ou 
procuração; 

 
9.1.2.3. Declaração de Atendimento às Exigências de Habilitação, 

conforme Anexo XIII; 
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9.1.2.4. Cópia autenticada do Contrato Social ou documento 
equivalente para validar a assinatura do representante 
legal nos documentos apresentados. 

 
9.1.2.5. Declaração de Atendimento às exigências de participação 

de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de 
acordo com o Anexo XIV, se for o caso. 

 
9.1.2.5.1. O Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação comunicará aos presentes, na 
sessão pública da licitação, na primeira 
oportunidade, quais são as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes do 
certame que poderão se valer dos benefícios 
da Lei Complementar n° 123/06 e alterações. 

 
9.1.3. Os documentos serão rubricados pela Comissão Permanente de 

Licitações e pelos representantes legais das LICITANTES 
presentes. 

 
9.1.4. As propostas escritas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas 

até a data e hora designadas para a abertura da sessão pública. 
 
9.1.5. Acondicionamento dos Envelopes n° 02, contendo as Propostas 

Comerciais, e dos Envelopes nº 03, contendo os Documentos de 
Habilitação, em invólucros que serão lacrados, rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes 
das LICITANTES presentes à respectiva sessão pública, e 
guardados para futura abertura. 

 
9.1.6. Abertura dos envelopes nº 01 – Proposta Técnica, cujos 

documentos serão rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitações e pelos representantes legais das LICITANTES 
presentes. 

 
9.1.7. Julgamento pela Comissão Permanente de Licitações das 

Propostas Técnicas das LICITANTES, de acordo com os critérios 
estabelecidos no Capítulo X do presente Edital. 

 
9.1.8. Sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta 

Comercial das LICITANTES classificadas, cujos documentos neles 
contidos serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitações 
e pelos representantes legais das LICITANTES presentes.  

 
9.1.9. Julgamento pela Comissão Permanente de Licitações das 

Propostas Comerciais das LICITANTES classificadas, de acordo 
com os critérios estabelecidos no Capítulo XI do presente Edital 
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9.1.10. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados, 
abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de 
vantajosidade. 

 
9.1.11. Após a realização da análise das propostas comerciais as 

Propostas serão classificadas em ordem crescente de valores e 
será realizado o cálculo da Nota Final para a definição da Melhor 
Proposta apresentada.  

 
9.1.12. Será considerada a Melhor Proposta aquela cuja Nota Final seja a 

maior, considerando-se os critérios técnica e preço, constante deste 
Edital  
 

9.1.13. Em caso de empate entre propostas, conforme Art. 105 do RILC 
serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os 
seguintes critérios de desempate: 

 
9.1.13.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao 
encerramento da etapa de julgamento;  

 
9.1.13.2. Conforme determina o § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº 

8.666/93, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços:  

 
9.1.13.2.1. Produzidos no País;  

 
9.1.13.2.2. Produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras;  
 

9.1.13.2.3. Produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;  

 
9.1.13.2.4. Produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação. 

 
9.1.13.3. Sorteio. 

 
9.1.14. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a 

primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar 
essa posição em decorrência da desclassificação de outra que 
tenha obtido colocação superior, a SPTrans, através da Comissão 
Permanente de Licitações, deverá negociar condições mais 
vantajosas com quem a apresentou.  
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9.1.14.1. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, 
segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o 
preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, 
permanecer acima do orçamento estimado.  

 
9.1.14.2. Se depois de adotada a providência referida no item 

anterior não forem obtidos valores unitários e global igual 
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, 
será revogada a licitação. 

 
9.1.14.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a 

Comissão Permanente de Licitações procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de 
habilitação do LICITANTE que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital. 

 
9.1.15. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 

será declarado vencedor. 
 

9.1.16. Haverá fase recursal única, após o encerramento da fase de 
habilitação. 

 
9.1.17. Homologação e adjudicação do objeto desta licitação pela 

autoridade competente, com divulgação no site da SPTrans, após o 
julgamento dos recursos interpostos ou após o decurso do prazo 
recursal sem que as LICITANTES tenham se utilizado desse direito. 

 
9.2. A abertura dos envelopes 1, 2 e 3 contendo respectivamente, as propostas 

técnica, comercial e documentação de habilitação será realizada sempre em 
sessão pública, previamente designada, da qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 
representantes das licitantes presentes, desde que detenham poderes de 
representação para a prática desse ato. 

 
9.3. O conteúdo de cada envelope nº 01, 02 e 3 será rubricado obrigatoriamente 

pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes das 
LICITANTES presentes. 

 
9.4. Quando todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a 

SPTrans poderá fixar prazo de até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de 
novas propostas ou documentação escoimadas das causas que culminaram 
nas respectivas desclassificações ou inabilitações. 

 
9.5. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das 

LICITANTES desclassificadas e das classificadas não declaradas 
vencedoras permanecerão fechados, sob custódia da Comissão Permanente 
de Licitações até a efetiva formalização da contratação da LICITANTE 
adjudicatária. 
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9.5.1. Esses envelopes deverão ser retirados na Gerência de 
Contratações Administrativas da SPTrans, até 10 (dez) dias úteis 
após a publicação do extrato do Contrato oriundo do presente 
certame no Diário Oficial da Cidade (DOC). Decorrido o prazo, 
serão destruídos sem prévio comunicado. 

 
CAPÍTULO X – DOS CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
10.1. As avaliações das Propostas Técnicas das LICITANTES serão feitas por 

quesito, levando-se em conta os critérios de julgamento abaixo descritos. 
 
10.1.1. As apurações das notas finais das Propostas Técnicas serão 

compostas pela soma das notas individuais de cada um dos 02 
(dois) quesitos (NT1 e NT2), conforme fórmula abaixo, variando a 
nota final de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 
10.1.1.1. Serão desclassificadas as propostas que se mostrarem 

com nota técnica final igual a zero. 
 
10.1.2. No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de 

um mesmo profissional como responsável técnico, na comprovação 
da Equipe Técnica, ambas serão desclassificadas. 

 
10.2. Para efeito de julgamento, as NTs (Notas Técnicas das LICITANTES), serão 

definidas, conforme os critérios apresentados a seguir: 
 
NT = (NT1 + NT2) / 2   
 
Onde : 
NT = Nota Técnica final da LICITANTE 
NT1 = Nota Técnica referente à Experiência do Coordenador Geral 
NT2 = Nota Técnica referente à Experiência da Equipe Técnica 

 
Quesito Pontuação 

NT1 – Experiência do Coordenador Geral 0 a 100 

NT2 – Equipe Técnica 0 a 100 
 

10.2.1. A pontuação referente aos quesitos NT1 e NT2 será atribuída com 
base no(s) Atestado(s) com as respectivas Certidão(ões) de Acervo 
Técnico, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
 

10.2.2. Atestados e Certidões de Acervo Técnico que comprovem 
experiência em mais de um item, serão considerados válidos para 
cada um destes itens. 
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10.2.3. Na apresentação da documentação recomenda-se a identificação 
gráfica da parte a ser considerado, assim identificando a que item 
corresponde o documento apresentado. 

 
10.3. Experiência do Coordenador Geral da Empresa – NT1 

 
10.3.1. Para efeito de julgamento, a NT1, será definida conforme os 

critérios apresentados a seguir: 
 
QUADRO – PONTUAÇÃO DO COORDENADOR GERAL 
 

Disciplina que participou 
como Coordenador de 

Projetos 
Pontuação 

(A) 

Quantidade de 
Projetos que 
Coordenou 

(B) 

Total 
de 

pontos 
(A) x 
(B) 

Nota Técnica referente à 
Experiência do Coordenador 

Geral 
25 0 a 4 0 a 100 

 
10.3.2. A pontuação do Coordenador Geral será obtida pela multiplicação 

da pontuação da coluna (A) pelo número de projetos que coordenou 
– coluna (B). O somatório dos totais de pontos será a pontuação do 
Coordenador Geral – CG, limitados a 100 (cem) pontos, ou seja: 

 
NT1 = coluna (A) x coluna (B) 

 
10.3.3. A pontuação referente à Nota Técnica será obtida com base nas 

Certidões Acervo Técnico – CAT, com os respectivos Atestados de 
Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrados no CREA e/ou CAU 
expedidos em nome do Coordenador Geral da LICITANTE. 

 
10.3.4. Para a determinação das Notas Técnicas NT1 será utilizada 

somente duas casas decimais do resultado da expressão acima 
sem qualquer arredondamento. 

 
10.4. Experiência da Equipe Técnica – NT2  

 
10.4.1. Para avaliação das Experiências das Equipes Técnicas será 

adotado o critério abaixo para julgamento das interessadas na 
Prestação de Serviços Especializados de Engenharia. 

 
10.4.1.1. A comprovação da experiência de todos os profissionais 

deverá ser feita por meio da apresentação de Currículo, 
conforme Anexo XVII – Modelo de Currículo e 
Declaração de Compromisso para Profissionais 
integrantes da Equipe Técnica. 
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10.4.1.2. Para os profissionais indicados nos itens 5.1.5.1. e 
5.1.5.2., além do Currículo, a comprovação da 
experiência será também pelo(s) Atestados de 
Capacidade Técnica com a respectiva Certidão de 
Acervo Técnico – CAT registrado(s) respectivamente no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAU, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que demonstre(m) experiência no exercício 
das respectivas funções e/ou participação no 
desenvolvimento dos respectivos Projetos  

 
10.4.1.3. A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a 

apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em 
que conste a LICITANTE como contratante; do contrato 
social da LICITANTE em que conste o profissional como 
sócio; do contrato de trabalho ou de atestado técnico da 
empresa, devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como 
responsável técnico, ou, ainda, declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada de declaração de 
anuência do profissional. 

 
10.4.1.4. Indicação, para cada uma das especialidades abaixo 

relacionadas, de Técnico(s) Especializado(s) com 
formação superior e experiência no desenvolvimento de 
Projeto Básico e/ou Executivo em Edificações. 

 
10.4.1.4.1. Projeto de Arquitetura 

 
10.4.1.4.2. Projeto de Estruturas 

 
10.4.1.5. A pontuação da Nota Técnica NT2 será atribuída 

conforme os seguintes critérios:  
 

Item 

Quantidade de serviços realizados 

Pontuação por 
Projeto 

(C) 

Quantidade de 
projetos que o 

profissional 
participou (D) 

Total 
de 

pontos 
(C) x 
(D) 

Arquitetura 25 até 4 0 a 100 
Estruturas 25 até 4 0 a 100 

 
10.4.1.6. A pontuação de cada serviço realizado será obtida pela 

multiplicação da coluna de pontuação (C) pela coluna de 
nº de disciplinas que participou (D), respectivamente. 
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10.4.1.7. A nota de NT2 será a média aritmética dos produtos 

obtidos nos itens. 
 

10.4.1.8. Serão consideradas as experiências relacionadas nos 
Atestados de Capacidade Técnica e Certidões de Acervo 
Técnico – CAT para os profissionais que atendam a mais 
de um item, desde que devidamente identificadas. 

 
CAPÍTULO XI – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
11.1. As avaliações das Propostas Comerciais das LICITANTES serão feitas, 

levando-se em conta os critérios de julgamento abaixo descritos. 
 

11.1.1. As propostas comerciais deverão prever pontuação máxima de 100 
(cem) pontos. 

 
11.1.2. As Notas atribuídas às Propostas Comerciais – NC serão calculadas 

de acordo com a seguinte fórmula, adotando-se duas casas 
decimais, sem arredondamentos, na apuração das notas: 

 
NC = 100 – {60 x [(VPP-VI) / (VS-VI)]}  Onde: 
 
NC = Nota atribuída à proposta comercial de cada LICITANTE 
 
VPP = Valor do preço global ofertado pela LICITANTE, constante da 
Carta Proposta Comercial 
 
VI = Valor correspondente à proposta de menor valor 
 
VS = Valor correspondente à proposta de maior valor  

 
11.1.3. Para efeito de julgamento, havendo divergência no Anexo III – 

Planilha de Quantidades e Preços, entre o valor expresso em 
algarismos e aquele por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

 
11.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
11.2.1. Contenham vícios insanáveis;  

 
11.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento 

convocatório; 
 

11.2.3. A Composição de Taxa de BDI tenha seu resultado decorrente de 
utilização de alíquota de tributo inferior ao estabelecido na 
legislação pertinente; 
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11.2.4. A Composição de Encargos Sociais tenha seu resultado decorrente 
de utilização de alíquota de tributo inferior ao estabelecido na 
legislação pertinente 

 
11.2.5. Apresentem os valores unitários e global acima do orçamento 

estimado para a contratação; 
 

11.2.6. Apresentarem propostas manifestamente inexequíveis; 
 
11.2.7. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

SPTrans; 
 

11.2.8. Apresentem desconformidade com outras exigências deste Edital, 
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da 
adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de 
tratamento isonômico entre os licitantes. 

 
11.3. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita 

exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. 
 

11.4. A SPTrans poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

 
11.4.1. Se houver indícios de inexequibilidade do preço ofertado, ou em 

caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá 
ser efetuada diligência, para fins de comprovação de sua viabilidade 
econômica. 

 
11.5. Em caso de erro de cálculo detectado na proposta, a Comissão Permanente 

de Licitações – CPL efetuará as correções necessárias mediante a 
prevalência dos preços unitários incidentes propostos pela LICITANTE. 

 
CAPÍTULO XII – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA NOTA FINAL 
 
12.1. Serão calculadas as Notas Finais (NF), utilizando-se até duas casas 

decimais, sem arredondamentos, desprezando-se as demais, pela seguinte 
fórmula: 
 
NF = (50xNT + 50xNC) / 100  Onde: 
 
NF = Nota Final 
 
NT = Nota da Proposta Técnica 
 
NC = Nota da Proposta Comercial 

 
12.2. Será considerada vencedora a proposta que tiver a maior Nota Final (NF). 
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12.3. Em caso de empate das propostas será realizado o procedimento do item 
9.1.13. entre as LICITANTES empatadas para definir a ordem de suas 
classificações, nos termos da lei. 

 
12.4. O sorteio tratado no referido item será realizado em ato público, na 

SPTrans, a ser convocado em momento oportuno, do qual todas as 
LICITANTES serão formalmente comunicadas. 

 
CAPÍTULO XIII – DOS RECURSOS 
 
13.1. Haverá fase recursal única, após o encerramento da fase de habilitação.  
 
13.2. As razões de recursos deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrônico ou 
da lavratura da ata da sessão, se presentes todos os licitantes.  

 
13.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 05 (cinco) dias úteis e 

começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o 
item 13.2. 

 
13.4. É assegurado aos LICITANTES o direito de obter vistas dos elementos dos 

autos indispensáveis à defesa de seus interesses.  
 
13.5. O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual 

apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua 
decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis e fazê-lo subir à segunda instância 
administrativa, devidamente informado, devendo a decisão final ser proferida 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

 
13.6. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.7. O recurso será recebido com efeito suspensivo. 
 
CAPÍTULO XIV – DA CONTRATAÇÃO  
 
14.1. Convocado para assinar o termo de contrato, o interessado deverá 

comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas condições estabelecidas, 
sob pena de decadência do direito à contratação e da aplicação das sanções 
previstas no RILC, em especial a multa prevista no item 15.3.5. 

 
14.2. A LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos que farão parte 

integrante do respectivo Contrato a ser pactuado: 
 

14.2.1. Planilha de Quantidades e Preços, Anexo III, revisada, se for o 
caso; 

 
14.2.2. Composição da Taxa de BDI– Anexo V, revisada, se for o caso. 
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14.2.3. Composição de Encargos Sociais– Anexo VI, revisada, se for o 
caso. 

 
 

14.3. Na hipótese de o convocado se recusar a assinar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, a SPTrans 
deverá instaurar processo administrativo punitivo e convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato 
nas condições ofertadas pelo licitante vencedor, inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. 

 
14.3.1. Será caracterizada a recusa em assinar o termo de contrato, tanto a 

manifestação expressa da licitante, quanto seu silêncio ou não 
comparecimento, dentro do prazo fixado pela SPTrans. 

 
14.4. A formalização do contrato será condicionada à apresentação do 

Comprovante de Inexistência de Registros no Cadastro Informativo 
Municipal – CADIN da Prefeitura do Município de São Paulo, bem como à 
atualização de todas as Certidões apresentadas na habilitação e que se 
encontrarem vencidas. 

 
14.4.1. O registro da LICITANTE no Cadastro Informativo Municipal – 

CADIN Municipal impede a celebração do contrato e quaisquer 
pagamentos. 
 

14.4.2. Constatado o registro no CADIN Municipal será concedido à 
LICITANTE o prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a respectiva 
constatação, o qual poderá ser prorrogado a critério da SPTrans 
para a devida regularização, permanecendo suspensa a 
contratação. 

 
14.4.3. A consulta ao CADIN Municipal observará o disposto na Lei 

Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005, o Decreto 
Municipal nº. 47.096, de 21 de março de 2006 e a Portaria nº 58/06-
SF, da Secretaria Municipal de Fazenda. 

 
14.5. Após assinatura do contrato, a LICITANTE vencedora deverá entregar uma 

carta de autorização de crédito em conta corrente na Superintendência 
Financeira – DA/SFI, na Rua Boa Vista, 128 - 3º andar – Centro, conforme 
Anexo X – Modelo de Carta de Autorização de Crédito em Conta Corrente. 

 
14.6. O contrato decorrente desta licitação será lavrado por instrumento firmado 

pela SPTrans e pela LICITANTE vencedora, conforme minuta – Anexo I. 
 
CAPÍTULO XV – DAS PENALIDADES 
 
15.1. Qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com o 

RILC, bem como este Edital, sujeitar-se-á às sanções previstas no Capítulo 
XIV do RILC, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
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15.2. Serão consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre 
outras:  

 
15.2.1. Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do 

contrato ou retirada do instrumento equivalente;  
 

15.2.2. Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo 
instaurado pela SPTrans;  

 
15.2.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o processo de contratação;  
 

15.2.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

 
15.2.5. Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo 

específico;  
 

15.2.6. Incorrer em inexecução contratual;  
 

15.2.7. Aquelas previstas no inciso XV, do artigo 237 do RILC, ou seja: ter 
sido frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento 
licitatório público; ter sido impedida, perturbada ou fraudada a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; o 
afastamento ou a tentativa de afastamento de licitante, por meio de 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; fraude em 
licitação pública ou contrato dela decorrente; ter sido criada, de 
modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 
licitação pública ou celebrar contrato administrativo; a obtenção de 
vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter 
sido manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos celebrados com a administração pública; ter sido 
dificultada a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 
entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, 
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 
fiscalização. 

 
15.3. Será aplicada multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da 

proposta nos seguintes casos: 
 
15.3.1. Em decorrência de desistência injustificada de lances ou propostas; 

 
15.3.2. Em decorrência da interposição de recursos meramente 

procrastinatórios; 
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15.3.3. Em decorrência da não regularização da documentação de 
habilitação, nos termos do Art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 
123/06 e alterações; 

 
15.3.4. Descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos no 

instrumento convocatório; 
 

15.3.5. Pela recusa em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido. 
 

15.4. A aplicação de multa deverá ocorrer por meio de processo administrativo em 
conformidade com norma específica da SPTrans, no qual serão garantidos o 
contraditório e a ampla defesa.  

 
15.5. O não pagamento da multa aplicada em decorrência do processo 

administrativo aludido no item anterior importará na tomada de medidas 
judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com a SPTrans, por até 02 
(dois) anos. 

  
15.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 

demais. 
 
CAPÍTULO XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Na fase de aprovação, a autoridade competente poderá:  

 
16.1.1. Determinar o retorno dos autos para o possível saneamento de 

irregularidades;  
 

16.1.2. Homologar e adjudicar o objeto da licitação e autorizar a assinatura 
do contrato ou do instrumento equivalente com o licitante vencedor;  

 
16.1.3. Anular o processo, no todo ou em parte, por vício de legalidade, 

salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento 
viciado;  

 
16.1.4. Revogar o processo, no todo ou em parte, em decorrência de fato 

superveniente à instauração, que constitua óbice manifesto e 
incontornável à continuidade do processo, devidamente justificado;  

 
16.1.5. Declarar o processo deserto, na hipótese de nenhum interessado ter 

acudido ao chamamento; 
 
16.1.6. Declarar o processo fracassado, na hipótese de todos os licitantes 

terem sido desclassificados ou inabilitados.  
 

16.2. A homologação do resultado implicará na constituição de direito relativo à 
celebração do contrato em favor do licitante vencedor.  
 

16.3. A nulidade do processo licitatório induz à nulidade do contrato. 
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16.4. A anulação ou revogação do processo licitatório depois de iniciada a fase de 

lances ou propostas será precedida de processo administrativo no qual 
sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, salvo 
no caso de manifestação expressa e prévia de todos os LICITANTES 
renunciando o direito de contestar o ato respectivo. 

 
16.5. A apresentação de proposta à presente licitação implica conhecimento 

integral e concordância, pela LICITANTE, das normas do Edital, bem como 
da minuta de Contrato e demais anexos. 

 
16.5.1. As LICITANTES deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares do objeto da presente 
licitação, devendo verificar as condições atuais, não podendo 
invocar qualquer tipo ou espécie de desconhecimento como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do 
integral cumprimento do contrato. 

 
16.5.2. A LICITANTE deverá examinar e considerar cuidadosamente todas 

as informações, instruções, exigências, modelos, especificações, 
decretos, leis e outras referências constantes deste Edital ou 
cabíveis nesta licitação.  

 
16.6. Será facultado à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase do 

certame, promover ou determinar as diligências necessárias, adotando 
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 
impropriedades meramente formais na proposta, documentação de 
habilitação ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente. 

 
16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 

às LICITANTES por qualquer meio de comunicação ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

 
16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão dias úteis.  
 
16.8.1. Os prazos se iniciarão e vencerão exclusivamente em dias úteis de 

expediente, desconsiderando-se os feriados e recessos praticados 
pela SPTrans, no âmbito de sua Sede, localizada em São Paulo – 
SP. 

 
 

CAPÍTULO XVII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
17.1. Integram o presente Edital tal como se aqui transcritos: 
 

Anexo I Minuta de Contrato 
Anexo II Termo de Referência 
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Anexo III Planilha de Quantidades e Preços (Impresso) 
Anexo IV Critério de Preço e Medição 
Anexo V Composição da Taxa de BDI(Impresso) 
Anexo VI Composição da Taxa de Encargos Sociais (Impresso) 
Anexo VII Documentos Técnicos 
Anexo VIII Carta de Credenciamento 
Anexo IX Carta Proposta Comercial 
Anexo X Carta de Autorização de Crédito em Conta Corrente 
Anexo XI Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho 
Anexo XII Declaração (Prefeitura de São Paulo) 
Anexo XIII Declaração de Atendimento às Exigências de Habilitação 
Anexo XIV Declaração de Atendimento às exigências e especificidades 

de participação de Microempresa – ME e Empresa de 
Pequeno Porte – EPP 

Anexo XV Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. 
Anexo XVI Atestado de Visita Técnica 
Anexo XVII Modelo Currículo e Declaração de Compromisso para 

Profissionais 
 
 
 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 

Maria Carolina Tiemy Naia M. da Silva 
Presidente da  

Comissão Permanente de Licitações 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 

 
ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
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CONTRATO Nº ............... PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - 
SPTRANS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A “SÃO PAULO TRANSPORTE S/A” E A 
EMPRESA “.............................”, NA FORMA ABAIXO MENCIONADA:  
 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SÃO PAULO TRANSPORTE 
S/A, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Boa Vista, 236, 
cadastrada no CNPJ/MF sob n° 60.498.417/0001-58, neste ato representada por seus 
Diretores ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, de conformidade com 
seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente “SPTrans”, e de outro a 
empresa ....................., com sede na cidade de ............, na ........................... , inscrita no 
CNPJ/MF sob n° ........................ , neste ato representada por seu(s) 
....................................... , ao final nomeado(s) e qualificado(s), que também subscreve(m) 
o presente, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, consoante autorização 
desta contratação no Termo de Homologação publicado no Diário Oficial da Cidade em 
xx/xx/xxxx, vinculado aos termos do Edital da LICITAÇÃO, do tipo TÉCNICA E PREÇO, 
na forma PRESENCIAL, pelo modo de disputa FECHADO, cuja contratação se dará pela 
forma de execução indireta pelo regime de empreitada por preços unitários, com a 
finalidade de implantar infraestrutura que permita atender as demandas de deslocamentos 
de curta e média distância da zona leste ao centro da cidade de São Paulo, Processo 
Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 2020/0103 e será regido pela Lei 
Federal no 13.303, de 30/06/16, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 e alterações; 
Decreto Municipal nº 56.475, de 05/10/15; Lei Municipal no 14.094, de 06/12/05 e 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPTrans - RILC, disponível no link 
http://www.sptrans.com.br/media/1158/regulamento_interno_licitacoes_e_contratos_out18.pdf, 
que foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/18, pelo Código de Conduta e 
Integridade da SPTrans, disponível no link 
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/0555564c-5e1d-4179-a6eb-fa7ef8223474/ resource 
/54514465-e36f-41b3-b129-95dc2cd6794a/download/codigo-de-conduta-e-integridade-versao-
15-06-18.pdf, bem como demais diplomas aplicáveis à espécie, têm entre si justo e 
avençado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de 

projetos de engenharia para consolidação do projeto funcional e elaboração do 
projeto básico para a construção e implantação de um novo centro de operações 
da São Paulo Transporte S/A - SPTrans, nos termos da legislação vigente e 
especificações do Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
2.1. Integram o presente contrato tal como se nele estivessem transcritos os 

documentos a seguir relacionados:  
 

2.1.1. Anexo II – Termo de Referência; 

http://www.sptrans.com.br/media/1158/regulamento_interno_licitacoes_e_contratos_out18.pdf
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/0555564c-5e1d-4179-a6eb-fa7ef8223474/%20resource%20/54514465-e36f-41b3-b129-95dc2cd6794a/download/codigo-de-conduta-e-integridade-versao-15-06-18.pdf
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/0555564c-5e1d-4179-a6eb-fa7ef8223474/%20resource%20/54514465-e36f-41b3-b129-95dc2cd6794a/download/codigo-de-conduta-e-integridade-versao-15-06-18.pdf
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/0555564c-5e1d-4179-a6eb-fa7ef8223474/%20resource%20/54514465-e36f-41b3-b129-95dc2cd6794a/download/codigo-de-conduta-e-integridade-versao-15-06-18.pdf
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2.1.2. Anexo III - Planilha de Quantidades e Preços, (da CONTRATADA de 

.../.../...); 
 

2.1.3. Anexo IV - Critério de Preço e Medição; 
 

2.1.4. Anexo V – Composição da Taxa de BDI; 
 

2.1.5. Anexo VI– Composição de Encargos Sociais; 
 

2.1.6. Anexo VII. - Composição de Preços Unitários – CPU; 
 

2.1.7. Anexo IX- Carta Proposta Comercial, (da CONTRATADA de .../.../...). 
 

2.1.8. Proposta Técnica. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
 
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, nos 
termos do artigo 195 e seguintes do RILC. 

 
3.2. A CONTRATADA somente poderá dar início aos serviços, objeto do presente 

contrato, após a emissão pela SPTrans, da respectiva “Ordem de Serviço”. 
 

3.2.1. A SPTrans poderá emitir uma ou mais Ordens de Serviços, em 
consonância com a necessidade e conveniência dos serviços a serem 
desenvolvidos. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 
4.1. Os recursos necessários para suportar as despesas deste instrumento, no 

presente exercício, constam da “Previsão Orçamentária de 2020 da SPTrans”, 
conforme Requisição de Compra – RC nº 24055. 
 
4.1.1. Para os exercícios seguintes, ficam condicionados à aprovação das 

respectivas Leis Orçamentárias. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

 
5.1. Tem o presente contrato o valor total de R$ ...........(...........), referido ao mês da 

data da apresentação da proposta, ou seja, ....../....... (mês/ano).  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. Para a execução do objeto contratado, a CONTRATADA deverá obedecer às 

condições estabelecidas no presente contrato e seus Anexos, especialmente o 
Termo de Referência.  

 
6.2. Os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com as normas 

técnicas aplicáveis ao objeto, bem como as normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho. 
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6.3. A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias contados da 

assinatura do Contrato, o cronograma de desenvolvimento dos serviços descritos 
no escopo do Anexo II - Termo de Referência, com base no cronograma 
estimado apresentado pela SPTrans, detalhado com as datas marco. 

 
6.4. A empresa CONTRATADA terá que apresentar as Anotações de 

Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – 
RRT dos profissionais em até 10 (dez) dias contados da assinatura da primeira 
ordem de serviço. 

 
6.5. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para execução do objeto 

contratual poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que a substituição seja devidamente justificada e previamente 
aprovada pela SPTrans, sob pena de aplicação de penalidade prevista neste 
instrumento. 

 
6.6. Os profissionais indicados na Planilha de Quantidades e Preços (Planilhas 

Resumo e Detalhadas), quadro Equipe de Apoio Técnico e Serviços 
complementares (relatórios, memoriais etc.), serão utilizados de acordo com as 
necessidades, não havendo a obrigatoriedade de sua utilização total conforme as 
quantidades descritas, já que tais quantidades indicam a média estimada dos 
serviços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E REAJUSTAMENTO 
 
7.1. Para todos os serviços, objeto deste contrato, serão adotados os preços unitários 

propostos pela CONTRATADA constantes no Anexo III – Planilha de 
Quantidades e Preços, referidos ao mês da data de apresentação das propostas, 
ou seja, ....../........ (mês/ano). 
 

7.2. Nos preços unitários propostos que constituirão a única e completa remuneração 
para a execução do objeto do contrato, estão computados todos os custos, 
tributos e despesas da CONTRATADA, conforme o contido no Anexo IV - Critério 
de Preço e Medição, nada mais podendo a CONTRATADA pleitear a título de 
pagamento, reembolso ou remuneração em razão do contrato, de sua celebração 
e cumprimento. 

 
7.3. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a 

assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 

7.4. Caso a SPTrans ou a CONTRATADA venha a obter das autoridades 
governamentais benefícios fiscais, isenções ou privilégios referentes a tributos 
incidentes sobre os preços do objeto deste contrato, as vantagens decorrentes 
desses incentivos determinarão a redução de preço, na medida em que sobre 
eles repercutirem. 

 
7.5. Os preços contratuais propostos serão reajustados obedecido o seguinte critério: 

 
7.5.1. Na conformidade com a legislação vigente, o reajuste dos preços 

contratados será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 
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ONDE: 
 
R = Valor do reajustamento. 
P0 = Valor da medição calculada com os preços do contrato, base 
mês/ano. 
IPC-FIPE0 = Número Índice de Preços ao Consumidor – IPC apurado 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, referente ao 
mês da base dos preços, isto é, mês/ano. 
IPC-FIPE1 = Número Índice de Preços ao Consumidor – IPC apurado 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, referente ao 
mês de anualização da base de preços, isto é, mês/ano, e mês dos anos 
subsequentes, no caso de prorrogação do prazo contratual. 

 
7.5.2. O reajustamento obedecerá às disposições contidas no RILC da 

SPTrans e na Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 2017, podendo 
o índice ser alterado de comum acordo, por ocasião da substituição do 
índice por ato normativo da Prefeitura de São Paulo. 

 
7.5.3. O cálculo do reajuste se dará em função da variação ocorrida entre o 

mês da data base (mês/ano) e o mês de sua anualização (mês/ano), e 
vigorará sobre os preços contratuais a partir do mês de (mês/ano) e 
(mês) dos anos subsequentes, no caso de prorrogações de prazo 
contratual. 

 
7.5.4. O percentual de reajuste será calculado considerando 2 (duas) casas 

decimais, efetuando-se o arredondamento por critério matemático. 
Exemplo: 5,425% será arredondado para 5,43%; 5,424% será 
arredondado para 5,42%. 

 
7.5.5. O valor referente ao reajuste de preços somente será exigível no primeiro 

pagamento devido à CONTRATADA, depois de transcorridos 12 (doze) 
meses da data estabelecida como “data base” do preço (P0) e após a 
divulgação oficial do índice adotado na fórmula acima, sendo vedada a 
aplicação do índice provisório. 
 

7.5.6. A aplicação de novos reajustes deverá considerar a data e os valores do 
reajuste anterior, restando vedada a aplicação de índices acumulados por 
um período superior a 12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA MEDIÇÃO, ACEITAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1. A CONTRATADA emitirá mensalmente um relatório de serviços realizados.  
 
8.2. As medições mensais deverão ser apresentadas, respeitando-se o seguinte 

critério para sua devida liberação, para as Pranchas em formato A1: 
 

8.2.1. 40% (quarenta por cento) após análise do documento; 
 

 1
FIPE PCI
FIPE PCIPR

0

1
0

  




 −






×=
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8.2.2. 55% (cinqüenta e cinco por cento) após a aprovação do documento; 
 

8.2.3. 5% (cinco por cento) após a entrega e aprovação, pela SPTrans, da 
Planilha de Quantidades e Preços, considerando a aprovação de todos 
os documentos técnicos relativos a todas as modalidades e 
especialidades dos projetos desenvolvidos. 

 
8.2.3.1. Para os demais produtos e subprodutos, serão respeitados os 

seguintes critérios para sua devida liberação: 40% (quarenta 
por cento) após análise do produto ou subproduto e 60% 
(sessenta por cento) após sua respectiva aprovação. 

 
8.3. As Medições dos Serviços serão executadas pela área gestora que, em conjunto 

com o responsável da CONTRATADA, aferirá a realização dos serviços 
realizados no último período, por meio da consolidação de relatório detalhado. 

 
8.3.1. A primeira medição será realizada no último dia do mês, considerando-se 

como primeiro dia de contagem, a data do efetivo início dos serviços. 
 

8.3.2. As subsequentes suceder-se-ão a cada período de um mês a partir da 
data de término da medição anterior, exceto a medição final, que poderá 
abranger menor período, por se tratar do último período da execução do 
objeto.  

 
8.3.3. Vencido o mês medido, a CONTRATADA enviará a respectiva medição à 

SPTrans, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, sendo que a 
SPTrans terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento, para 
análise e os devidos encaminhamentos. 

 
8.3.4. Caso a medição apresentada não seja aceita a CONTRATADA deverá 

enviar outra, devidamente corrigida, no prazo de 3 (três) dias úteis para 
nova análise, que será feita pela SPTrans, no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados do recebimento. 

 
8.3.5. Se a CONTRATADA não apresentar a medição do mês, dentro dos 

prazos previstos, sua análise/ liberação para processamento se dará 
concomitantemente com a medição do mês subsequente. 

 
8.4. A CONTRATADA estará autorizada a emitir Nota Fiscal/ Fatura (documento de 

cobrança), após a aceitação formal da SPTrans da medição apresentada, em 
conformidade com os prazos estabelecidos. 
 
8.4.1. A partir do 1º dia útil do mês subsequente, a CONTRATADA emitirá uma 

única nota fiscal, referente aos serviços prestados no mês anterior. 
 
8.5. A SPTrans deverá cumprir os prazos previstos para a aceitação das medições. 
 
8.6. No caso de descumprimento dos prazos a área responsável deverá apresentar 

justificativa fundamentada para efeito de apresentação dos documentos de 
cobrança. 
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8.7. A substituição dos responsáveis de ambas as partes, bem como qualquer 
alteração dos seus dados, deverá ser imediatamente comunicada por escrito a 
outra parte. 

 
8.8. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias após a data de 

apresentação e aceite pela SPTrans das Notas Fiscais/Faturas (documentos de 
cobrança), por meio de crédito em conta corrente que a CONTRATADA deverá 
manter no Banco a ser indicado pela SPTrans. 

 
8.8.1. Caso a CONTRATADA solicite que o pagamento seja creditado em outro 

banco, arcará com todas as despesas e tarifas bancárias vigentes, 
incorridas na transação de pagamento, tais como: tarifa DOC, tarifa TED, 
tarifa de Emissão de Cheque, entre outras. 

 
8.9. A CONTRATADA deverá preencher carta de autorização de crédito em conta 

corrente, na Gerência de Finanças – DA/SFI/GFI, na Rua Boa Vista, nº 128 – 3º 
andar – Centro – São Paulo/SP. 

 
8.10. A efetivação do pagamento à CONTRATADA fica condicionada à ausência de 

registro no CADIN Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 14.094/05. 
 

8.11. No caso de eventual atraso no pagamento pela SPTrans, o valor devido será 
atualizado financeiramente, pró-rata temporis, desde o dia do seu vencimento até 
a data de seu efetivo pagamento, nas condições estabelecidas pela Portaria nº 
05/12 expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de São 
Paulo. Para efeito deste cálculo considerar-se-á mês comercial de trinta dias. 

 
8.11.1. Essa atualização não será aplicada na hipótese de suspensão do 

pagamento, em razão do cumprimento da Lei Municipal  nº 14.094/2005, 
ou seja,  caso a CONTRATADA esteja inscrita no CADIN Municipal. 

 
8.12. Na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), deverá constar, obrigatoriamente, o número do 

Instrumento Contratual. 
 

8.13. Na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a CONTRATADA deverá destacar: a base de 
cálculo para retenção das Contribuições Sociais (PIS-PASEP/ COFINS/CSLL) e 
Imposto de Renda – IRRF, conforme legislação vigente. 

 
8.13.1. No caso da CONTRATADA não ser obrigada a destacar as retenções 

retro mencionadas, deverá discriminar na(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) 
os devidos enquadramentos legais e anexar os documentos 
comprobatórios. 

 
8.13.2. Caso a CONTRATADA seja optante do Simples Nacional, deverá 

apresentar comprovação de sua inscrição no referido Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições, a fim de evitar a retenção, 
na fonte, dos tributos, conforme legislação em vigor. 

 
8.13.3. Se a CONTRATADA estiver localizada em outro Município deverá 

realizar a inscrição no cadastro para empresas estabelecidas fora do 
município de São Paulo, e que prestam serviços para empresas situadas 
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no Município (Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros 
municípios), em relação ao serviço, objeto do presente contrato. 

 
8.14. A CONTRATADA dará como quitadas as Duplicatas e outros documentos de 

cobrança, saldados pela SPTrans, pela efetivação do crédito em conta corrente, 
cheque administrativo ou qualquer sistema de transferência eletrônica de crédito. 

 
8.14.1. Quaisquer outros títulos emitidos pela CONTRATADA deverão ser 

mantidos em carteira, não sendo a SPTrans obrigada a efetuar o seu 
pagamento, se colocados em cobrança pelo sistema bancário. 

 
8.14.2. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das 

responsabilidades contratuais, nem implicarão a aceitação definitiva dos 
serviços. 

 
8.15. A SPTrans poderá descontar de qualquer pagamento, importância que a 

qualquer título lhe seja devida pela CONTRATADA, garantidos os princípios do 
contraditório e ampla defesa quando for o caso. 

 
8.16. As Notas Fiscais de Serviços / Faturas deverão ser entregues na Rua Boa Vista, 

236 - Centro - CEP 01014-000 - São Paulo/SP, aos cuidados do Gestor do 
Contrato, no horário compreendido entre 09h00 e 16h00, de segunda a sexta-
feira. 

 
8.17. As Notas Fiscais (documentos de cobrança) emitidas pela CONTRATADA 

deverão mencionar os seguintes dados: 
Endereço: Rua Boa Vista, 236 - Centro - CEP 01014-000 - São Paulo/SP; 
CNPJ 60.498.417/0001-58 e Inscrição Estadual (isenta); 
Mês a que se refere à prestação dos serviços; 
Número de registro do contrato, da Ordem de Serviço e/ou item contratual, 
quando for o caso, e a data de sua assinatura;  
Objeto Contratual; 
Mencionar e discriminar os serviços executados. 

 
8.18. A SPTrans poderá promover a retenção preventiva de créditos devidos à 

CONTRATADA em função da execução do contrato, quando assim se fizer 
necessário, para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento da 
CONTRATADA de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 
9.1. São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato: 

 
9.1.1. Ter pleno conhecimento das condições, pelo que reconhece ser 

perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual dos encargos 
assumidos.  

 
9.1.2. Ser responsável pelos danos causados à SPTrans ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  
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9.1.3. Não prestar as informações de qualquer ordem a terceiros, técnicas ou 
não, sobre a natureza ou andamento da execução dos serviços, filmar, 
fotografar ou divulgá-los por qualquer outra forma, sem prévia 
autorização expressa da SPTrans. 

 
9.1.3.1. Se a CONTRATADA desejar, para fins promocionais ou 

publicitários, divulgar os serviços a seu cargo, somente poderá 
fazê-lo mediante apresentação prévia das mensagens e sua 
aprovação pela SPTrans.  

 
9.1.4. Na execução dos serviços:  

 
9.1.4.1. Fornecer todos os recursos humanos, equipamentos e 

materiais, necessários e suficientes à prestação dos serviços 
referentes ao desenvolvimento do objeto presente Licitação.  

 
9.1.4.2. Observar as práticas de boa prestação empregando somente 

recursos de melhor qualidade.  
 

9.1.4.3. Providenciar para que os recursos humanos estejam a tempo, 
nas horas e locais determinados pela SPTrans, observando o 
disposto nos anexos deste Contrato.  

 
9.1.4.4. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e 

determinações das autoridades Federais, Estaduais e 
Municipais, cabendo à CONTRATADA integral 
responsabilidade pelas consequências das eventuais 
transgressões que, por si ou seus prepostos, cometer, 
inclusive de natureza ambiental.  

 
9.1.4.5. Efetivar seguro de seus empregados contra acidente do 

trabalho, com cobertura do INSS, assumir os ônus decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária e acidentária, 
comprometendo-se como única e exclusiva empregadora e 
responsável pelo pessoal, bem como deverá manter sempre 
em vigor, apólices de todos os seguros legalmente 
obrigatórios, ficando expressamente afastada a existência de 
qualquer relação de emprego com a SPTrans e demais órgãos 
envolvidos no desenvolvimento e aprovação dos projetos.  

 
9.1.4.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 

encargos referidos no item 9.1.4.5., não transfere a SPTrans à 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato. 

 
9.1.4.7. As providências e despesas relativas ao pagamento de 

qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre o Contrato 
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  

 
9.1.4.8. Nenhum recurso poderá ser retirado ou transferido dos 

serviços por iniciativa da CONTRATADA, sem prévia 
autorização da SPTrans.  
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9.1.4.9. A CONTRATADA deverá submeter-se às diretrizes 

estabelecidas pela SPTrans para a execução dos serviços 
contratados e suas compatibilidades com os demais projetos 
de empreendimentos de responsabilidade do poder público, 
previstos para a região, promovendo harmonia entre as 
soluções, evitando-se sobreposições de serviços ou 
retrabalhos. 

 
9.1.4.10. Ainda que os serviços estejam concluídos e que todos os 

relatórios, boletins, desenhos e demais documentos objetos 
desta Licitação já tenham sido entregues à SPTrans e mesmo 
que esteja encerrado o prazo contratual, a CONTRATADA 
ficará responsável por quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessário, a critério da SPTrans.  

 
9.1.4.11. O autor do projeto deverá ceder os direitos patrimoniais a ele 

relativos, conforme disposto no artigo 80 da Lei Federal nº 
13.303/16. 

 
9.2. A CONTRATADA será a responsável única pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 
observado o disposto nos artigos 220 a 223 do RILC. 

 
9.2.1. Informar à SPTrans, a qualquer tempo, a ocorrência das seguintes 

situações: 
 

9.2.2. Declaração de inidoneidade por ato do Poder Público; 
 

9.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 

 
9.2.4. Impedimento de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 7º da Lei Federal 
10.520/2002. 

 
9.3. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução dos serviços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (artigo 190, inciso XV do RILC). 

 
9.4. Obrigações da SPTrans: 
 

9.4.1. Prestar todas as informações e tomar as decisões em tempo hábil, 
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos pela CONTRATADA;  

 
9.4.2. Subsidiar a CONTRATADA, quando necessário, na interface e 

tramitação de documentos, bem como apoio na obtenção de 
informações, junto aos órgãos competentes.  

 
9.4.3. Depois de aceite dos desenhos e relatórios, a SPTrans terá prazo de até 

15 (quinze) dias corridos para análise e, se couber, aprovação. 
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9.4.4. A SPTrans fornecerá os seguintes documentos: 
 

9.4.4.1. Norma NT-001 – Programa de Corredores, Terminais de 
Integração e Estações de Transferência – Sistema de 
Normatização da CONTRATANTE; 
 

9.4.4.2. PR 002 – Procedimento para Elaboração do Projeto Funcional 
e Consolidação do Modelo Operacional; 
 

9.4.4.3. PR 006 – Procedimento para Elaboração de Projeto Básico da 
CONTRATANTE; 
 

9.4.4.4. Caderno de Projeto Padrão – PP; 
 

9.4.4.5. Manual de Comunicação Visual de Equipamentos de 
Transferência da CONTRATANTE; 
 

9.4.4.6. Projeto Funcional. 
 

9.4.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA acesso aos locais e 
instalações objeto da execução dos serviços;  

 
9.4.6. Rejeitar os materiais que não satisfizerem as padrões exigidos nas 

especificações e recomendações do fabricante;  
 

9.4.7. Fornecer à CONTRATADA os arquivos/projetos/plantas que possuir e 
que sejam pertinentes à implantação do projeto;  

 
9.4.8. Proporcionar os meios para a boa execução dos serviços, inclusive a 

disponibilização, se necessário, de local seguro para guarda de material 
a ser utilizado na consecução dos trabalhos;  

 
9.4.9. Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos estocados;  

 
9.4.10. Utilizar os equipamentos corretamente, segundo os padrões técnicos 

ditados pela CONTRATADA;  
 

9.4.11. Designar responsável por fiscalizar a execução dos serviços e de 
responder em nome do órgão pela relação técnica administrativa entre as 
partes;  

 
9.4.12. Efetuar os pagamentos à empresa CONTRATADA;  

 
9.4.13. Não permitir que outra empresa ou instituição execute os serviços de 

obrigação da CONTRATADA;  
 

9.4.14. Atestar as notas fiscais/faturas relativas aos serviços prestados;  
 

9.4.15. Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na 
execução, bem como possíveis irregularidades que venham a ser 
observadas, ficando assegurado a SPTrans o direito de ordenar a 
suspensão dos serviços;  
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9.4.16. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas 

e reclamações dos usuários;  
 

9.4.17. Estimular a melhoria da qualidade, o aumento da produtividade e a 
preservação do meio ambiente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
10.1. A apresentação da “Equipe de Fiscalização” será realizada por meio de 

documento redigido e assinado pela SPTrans, onde constarão, também, as 
determinações quanto aos trabalhos a serem executados.  

 
10.2. Para permitir a livre atuação dos fiscais, a CONTRATADA obriga-se a:  
 

10.2.1. Prestar esclarecimentos e informações solicitadas pela “Equipe de 
Fiscalização”, garantindo o acesso, a qualquer tempo, às suas 
instalações e objetos deste contrato.  

 
10.2.2. Atender prontamente as reclamações, exigências ou observações feitas 

pela “Equipe de Fiscalização”, refazendo ou corrigindo, quando for o caso 
e às suas expensas, os serviços que, comprovadamente, não 
obedecerem às especificações técnicas ou diretrizes da SPTrans.  

 
10.2.3. Sustar, a pedido da “Equipe de Fiscalização”, ou por livre iniciativa, 

qualquer parte dos serviços em andamento que, comprovadamente, não 
estiver sendo executada de acordo com as especificações técnicas.  

 
10.3. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com o objeto contratado somente produzirão efeito se processadas por escrito.  
 
10.4. Os profissionais indicados pela CONTRATADA poderão ser substituídos por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja devidamente justificada e previa e expressamente aprovada pela SPTrans, 
sob pena de aplicação de penalidade prevista no item 7 da Tabela do item 12.2.4. 
deste contrato. 

  
10.4.1. Os profissionais indicados na Planilha de Quantidades e Preços 

(Planilhas Resumo e Detalhadas), quadro Equipe de Apoio Técnico e 
Serviços complementares (relatórios, memoriais etc.), serão utilizados de 
acordo com as necessidades, não havendo a obrigatoriedade de sua 
utilização total conforme as quantidades descritas, já que tais 
quantidades indicam a média estimada dos serviços.  

 
10.5. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante 

da SPTrans designado para esse fim. Esta atividade visa verificar a 
produtividade, programação, bem como a obediência às Especificações, Normas 
Técnicas, Ordens de Serviços e outras que forem emitidas ou aprovadas pela 
SPTrans, devendo a CONTRATADA reparar, corrigir ou substituir às suas 
expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes de serviços executados em desobediência aos 
padrões ou Normas Técnicas vigentes, ou não aceitos pela SPTrans, sem 
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prejuízo das penalidades cabíveis, conforme estabelecido no item 9 da Tabela do 
item 12.2.4. deste contrato. 

 
10.6. A CONTRATADA deverá comunicar à SPTrans, em tempo hábil, todas as 

providências que sejam necessárias à adequação do objeto contratual aos 
aspectos imprevistos ou supervenientes constatados durante a execução dos 
serviços, de modo que quaisquer problemas, falhas ou omissões decorrentes dos 
aspectos acima mencionados possam ser superados pela SPTrans, sem o 
comprometimento da execução do objeto do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
11.1. A CONTRATADA deverá apresentar à SPTrans garantia de execução contratual, 

no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a celebração do respectivo instrumento, 
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, especialmente a multa prevista no 
item 12.2.1 deste contrato, devendo a vigência da garantia ter seu início na 
mesma data de assinatura do contrato. 

 
11.2. A garantia será de R$ ........ (.... ), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato e será atualizada, nas mesmas condições, na hipótese de modificação 
do contrato originalmente pactuado. 

 
11.3. Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 
11.3.1. Caução em dinheiro; 

 
11.3.2. Seguro-garantia; 

 
11.3.3. Fiança bancária. 

 
11.4. Se a CONTRATADA optar pela apresentação de garantia na modalidade prevista 

no item 11.3.2. acima, o ramo do Seguro-garantia deverá ser o seguinte: Seguro 
Garantia: Segurado – Setor Público, conforme artigos 3º e 4º da Circular Susep 
nº 477 de 30 de setembro de 2013. 

 
11.5. A garantia prestada por meio de seguro-garantia ou carta fiança deverá ter prazo 

de vigência superior em 180 (cento e oitenta) dias à vigência do contrato. 
 

11.5.1. As garantias prestadas na modalidade de fiança bancária ou seguro 
garantia deverão ser apresentadas na forma digital ou em original com 
reconhecimento de firma e apresentação de procuração atualizada. As 
garantias efetuadas de forma digital, somente serão reconhecidas após a 
sua verificação junto ao site da SUSEP (Superintendência de Seguros 
Privados). 

 
11.5.2. A admissibilidade de Apólice de Seguro com Selo de Autenticidade, 

passível de verificação na SUSEP, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 de 
24/08/2001, não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela 
autenticidade do documento apresentado. 

 
11.5.3. Constatada qualquer irregularidade na conferência da autenticidade, 

deverá ser providenciada a imediata substituição da garantia. 
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11.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentação da garantia a que 

se refere o item 11.1, autorizará a SPTrans a buscar a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas no RILC e neste Contrato. 

 
11.7. A garantia deverá ser complementada pela CONTRATADA sempre que, 

independente do motivo, houver elevação no valor contratual. 
 
11.8. A garantia será liberada para devolução após cumprimento definitivo do contrato, 

mediante solicitação por escrito da CONTRATADA ao gestor do contrato, desde 
que não haja multas a aplicar, acerto de contas por fazer, pendências 
trabalhistas, previdenciárias, fundiárias (FGTS) ou de qualquer outra natureza, e 
ainda, após a assinatura, pelas partes, do “Termo de Conclusão, Encerramento e 
Quitação”.  

 
11.9. Para a devolução da garantia prestada em moeda corrente nacional o valor 

devido será atualizado financeiramente pró-rata temporis - desde a data do 
recolhimento até a data da efetiva devolução da garantia ou no caso de 
substituição da garantia, até a data da comunicação à SPTrans para sua 
liberação - nas condições estabelecidas para a matéria em regulamentações 
expedidas pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de São Paulo e na 
ausência destas pelo IPCA (IBGE). Para efeito deste cálculo considerar-se-á 
como data final a correspondente aos últimos números-índices publicados, 
estabelecendo-se o mês comercial de 30 (trinta) dias.  

 
11.10. A garantia de execução contratual poderá ser alterada quando conveniente a sua 

substituição a pedido da CONTRATADA e desde que aceita pela SPTrans. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES, RESCISÃO, RECURSOS, 
PENALIDADES, MULTAS E SUSPENSÃO 
 
12.1. Este contrato, regido pelo RILC, poderá ser alterado qualitativamente e 

quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa da 
autoridade competente, vedando-se alterações que resultem em violação ao 
dever de licitar. 

 
12.1.1. A alteração qualitativa do objeto poderá ocorrer quando houver 

modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos objetivos da SPTrans.  

 
12.1.2. A alteração quantitativa poderá ocorrer, nas mesmas condições 

contratuais, quando forem necessários acréscimos ou supressões do 
objeto até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato.  

 
12.1.3. Na hipótese de alterações contratuais para fins de fixação de preços dos 

insumos e serviços a serem acrescidos no contrato, deverá ser mantido o 
mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na 
licitação. 
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12.1.4. Se no contrato não foram contemplados preços unitários para obras, 
serviços ou bens, estes serão fixados mediante acordo entre as partes, 
respeitado o limite estabelecido no item 12.1.2. 

 
12.1.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos neste item, salvo as supressões resultantes de acordos 
celebrados entre os contratantes. 

 
12.2. As Sanções obedecerão aos artigos 240 e seguintes do RILC e, ainda, às 

seguintes penalidades: 
 

12.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato por atraso na entrega 
da garantia contratual. 
 

12.2.2. Multa pela inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do contrato.  

 
12.2.2.1. Considera-se como inexecução total a não inicialização das 

prestações dos serviços da 1ª (primeira) ´Ordem de Serviço´ – 
OS, em até 30 (trinta) dias contados de sua emissão. 

 
12.2.3. Multa pela inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o 

valor do contrato  
 

12.2.3.1. Entende-se como inexecução parcial do contrato o não 
cumprimento de cláusulas contratuais ou de condições 
estabelecidas em seus anexos que cause relevante 
consequência, comprometa o objeto do contrato e que 
implique a interrupção da execução contratual, exceto as 
irregularidades já descritas na tabela de infrações do item 
12.2.4. deste contrato. 

 
12.2.4. Multas por atraso e por descumprimento de contrato, conforme tabela de 

infrações e seus respectivos graus, a ser aplicada a cada infração 
cometida, a seguir: 

 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,1% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 

02 0,1% sobre o valor da parcela não executada do cronograma de 
desenvolvimento dos serviços, por dia de atraso. 

03 0,5% sobre o valor do contrato, por trabalhador e por dia trabalhado. 

04 1,00% sobre o valor do contrato 

05 3,00% sobre o valor do contrato por profissional. 

06 4,00% sobre o valor do contrato 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Deixar de entregar o cronograma de desenvolvimento dos serviços. 01 

2 Deixar de entregar a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – 
ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 01 

3 Parcela inexecutada de acordo com o cronograma de desenvolvimento 
dos serviços 02 

4 Deixar de substituir trabalhador quando exigido pela FISCALIZAÇÃO. 03 

5 Manter trabalhador sem vinculo empregatício com a contratada 03 

6 Manter trabalhador sem qualificação exigida para execução dos serviços 
contratados. 03 

7 Erros de projeto, que não causem danos de qualquer espécie à SPTrans 
ou a terceiros. 04 

8 A substituição de profissionais que compõem a equipe-chave, sem a 
prévia anuência da SPTrans. 05 

9 

Se durante a fase de recebimento dos projetos for detectado o super ou 
subdimensionamento de quantidades ou dimensões de peças ou 
componentes, seja no detalhamento dos projetos ou no resumo da 
planilha de quantidades, admitida tolerância de 5%, haverá penalização, 
sem prejuízo da obrigação de ajustar o projeto. O super ou 
subdimensionamento será caracterizado pela ocorrência das seguintes 
situações, entre outras: (i) O desrespeito às premissas das normas 
técnicas brasileiras e/ou internacionais aplicáveis; (ii) Erro material de 
soma, subtração, multiplicação e divisão de valores; (iii) Simplificação de 
cálculos de dimensionamento estrutural e/ou de instalações. 

06 

 
12.3. As multas serão aplicadas pela SPTrans quando não forem aceitas as 

competentes justificativas apresentadas pela CONTRATADA. 
 
12.4. Para a aplicação de penalidades serão observados os procedimentos contidos no 

artigo 248 e seguintes do RILC, garantido o direito ao exercício do contraditório e 
da ampla defesa. 

 
12.5. Constitui falta grave por parte da CONTRATADA o não pagamento de salário, de 

vale-transporte e de auxílio alimentação dos empregados na data fixada, o que 
poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 

 
12.6. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências cabíveis. Constituirão motivo para rescisão do contrato:  
 

12.6.1. O descumprimento de obrigações contratuais;  
 

12.6.2. A alteração da pessoa da contratada, mediante:  
 

12.6.2.1. A subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, a quem não atenda às 
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condições de habilitação e sem prévia autorização da 
SPTrans, observado o RILC;  

 
12.6.2.2. A fusão, cisão, incorporação, ou associação da 

CONTRATADA com outrem, não admitidas no instrumento 
convocatório e no contrato e sem prévia autorização da 
SPTrans.  

 
12.6.3. O desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do 

contrato;  
 

12.6.4. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;  
 

12.6.5. A dissolução da sociedade CONTRATADA;  
 

12.6.6. A decretação de falência da CONTRATADA;  
 

12.6.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, desde que prejudique a execução do contrato;  

 
12.6.8. Razões de interesse da SPTrans, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e exaradas no processo administrativo;  
 

12.6.9. O atraso nos pagamentos devidos pela SPTrans decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação;  

 
12.6.10. A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;  
 

12.6.11. A não integralização da garantia de execução contratual no prazo 
estipulado;  

 
12.6.12. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos; 

 
12.6.13. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o 

prosseguimento da execução da avença;  
 

12.6.14. Ter sido frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento 
licitatório público; ter sido impedida, perturbada ou fraudada a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; o 
afastamento ou a tentativa de afastamento de licitante, por meio de 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; fraude em 
licitação pública ou contrato dela decorrente; ter sido criada, de modo 
fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
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pública ou celebrar contrato administrativo; a obtenção de vantagem 
ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; ter sido manipulado ou fraudado 
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; ter sido dificultada a atividade de investigação 
ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter 
intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 

 
12.6.15. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a perda das 

condições de habilitação da CONTRATADA. 
 
12.7. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 

do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e 
ampla defesa. 

 
12.8. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

12.8.1. Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes; 
 

12.8.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
contratação, desde que haja conveniência para a SPTrans; 

 
12.8.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 
12.9. A rescisão por ato unilateral a que se refere o item 12.8.1. deverá ser precedida 

de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à 
outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 
12.10. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será 

esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e 
no caso da CONTRATADA terá esta ainda direito a:  

 
12.10.1. Devolução da garantia;  

 
12.10.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 

rescisão;  
 

12.10.3. Pagamento do custo da desmobilização.  
 
12.11. A rescisão por ato unilateral da SPTrans acarretará as seguintes consequências, 

sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e no RILC: 
 

12.11.1. Assunção imediata do objeto contratado, pela SPTrans, no estado e 
local em que se encontrar;  

 
12.11.2. Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais 

prejuízos sofridos pela SPTrans;  
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12.11.3. Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos 
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
SPTrans; 

 
12.11.4. Caso a garantia contratual e os créditos da CONTRATADA, 

decorrentes do contrato, sejam insuficientes, ajuizamento de ação 
judicial com vistas à obtenção integral do ressarcimento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1. A CONTRATADA poderá, mediante prévia aprovação da SPTrans, subcontratar 

a execução dos seguintes serviços por se tratarem de serviços complementares 
e acessórios: Levantamentos Topográficos e Complementares, realização de 
Sondagens e Ensaios de Caracterização, limitado a no máximo 30% (trinta por 
cento) do valor total do contrato, sem prejuízos das responsabilidades contratuais 
e legais da CONTRATADA. 
 

13.2. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da 
subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante 
vencedor. 
 

13.3. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do 
processo licitatório do qual se originou a contratação. 
 

13.4. As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir 
que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as 
obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em 
processo licitatório. 
 

13.5. A CONTRATADA será, no caso de subcontratação, a única responsável pela 
plena execução do objeto contratado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO 
 
14.1. Poderá ser admitida, mediante prévia e expressa aprovação pela SPTrans, a 

fusão cisão ou incorporação da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Para gerir e controlar a execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá 

designar um responsável, sendo que a SPTrans designará responsável da 
Superintendência de Infraestrutura (DA/SIN). 

 
15.2. As comunicações recíprocas deverão ser efetuadas por meio de correspondência 

mencionando o número do Contrato, o assunto específico do seu conteúdo e 
serem endereçadas conforme segue: 
SPTrans 
São Paulo Transporte S/A 
Responsável pela gestão do Contrato: Superintendência de Infraestrutura 
(DA/SIN) 
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20/22 
Rua Boa Vista, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000 
Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 – PABX 11 2796-3299 

 

Responsável pela fiscalização do Contrato: Gerência de Projetos e Implantação 
da Superintendência de Infraestrutura (DA/SIN/GPI) 
Endereço:  / e-mail: 
CONTRATADA 
Nome da empresa: 
Nome do responsável pela gestão do contrato: 
Endereço:  
e-mail e telefone: 

 
15.3. A entrega de qualquer carta ou documento pela CONTRATADA far-se-á por 

portador, com protocolo de recebimento e o nome do remetente conforme acima 
descrito ou, ainda, por correspondência com Aviso de Recebimento – AR. 

 
15.4. Para as comunicações relativas à operacionalização da execução do objeto do 

contrato, poderá ser utilizado correio eletrônico. 
 
15.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar para a SPTrans canais de comunicação, 

tais como telefone e e-mail. O atendimento será em dias úteis das 09h às 12h e 
das 14h às 17h. 

 
15.6. As substituições dos responsáveis de ambas as partes, bem como qualquer 

alteração dos seus dados, deverá ser imediatamente comunicada por escrito 
conforme o disposto no item 15.2.deste contrato. 

 
15.7. O gestor / fiscal do contrato deve acompanhar a execução dos serviços 

contratados, verificando a correta execução dos projetos e serviços de 
engenharia, para que seja mantida a sua qualidade, solicitando, quando for o 
caso, substituição dos mesmos por inadequação; efetuar glosas de medição por 
serviços mal executados ou não executados, sugerindo a aplicação de 
penalidades à CONTRATADA por inadimplemento contratual; liberação das 
medições corretas nos prazos previstos para emissão de fatura para pagamento 
dos serviços prestados. 

 
15.7.1. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo 

representante da SPTrans designado para esse fim. Esta atividade visa 
verificar a produtividade, programação, bem como a obediência às 
Especificações, Normas Técnicas, Ordens de Serviços e outras que 
forem emitidas ou aprovadas pela SPTrans, devendo a CONTRATADA 
reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de serviços executados em desobediência aos padrões ou Normas 
Técnicas vigentes, ou não aceitos pela SPTrans. 

 
15.7.2. A CONTRATADA deverá comunicar à SPTrans, em tempo hábil, todas 

as providências que sejam necessárias à adequação do objeto contratual 
aos aspectos imprevistos ou supervenientes constatados durante a 
execução dos serviços, de modo que quaisquer problemas, falhas ou 
omissões decorrentes dos aspectos acima mencionados possam ser 
superados pela SPTrans, sem o comprometimento da execução do 
objeto do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA TOLERÂNCIA 
 
16.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 

omissão, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e 
condições do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá ser 
considerado como modificativo das condições do presente contrato, as quais 
permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
17.1. Executado o contrato, o seu objeto deverá ser recebido:  
 

17.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;  

 
17.1.2. Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado do 
recebimento provisório. 

 
17.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil, 

principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-
profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil 
Brasileiro e pelo contrato.  

 
17.3. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisório e 

definitivo poderão ser prorrogados mediante autorização da autoridade 
competente, formalizada através de Termo Aditivo, desde que celebrado 
anteriormente ao término da vigência contratual.  

 
17.4. Na hipótese de rescisão do contrato, caberá ao responsável pela fiscalização 

atestar as parcelas adequadamente concluídas, recebendo provisória ou 
definitivamente, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
18.1. Executada a prestação de serviço o contrato será encerrado lavrando-se o 

respectivo “Termo de Conclusão, Encerramento e Quitação”, somente após a 
confirmação da inexistência de qualquer pendência impeditiva, seja operacional, 
financeira ou de qualquer outra natureza. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
 
19.1. A execução do presente contrato, bem como as hipóteses nele não previstas, 

serão regidas pela Lei Federal nº 13.303/16, legislação correlata e pelos 
preceitos de direito privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar 
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios 
de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato ou de outra forma a ele não 
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam 
da mesma forma, nos termos do Decreto nº 56.633, de 24 de novembro de 2015.  

 
20.1.1. A CONTRATADA declara que conhece e se compromete, no 

cumprimento do presente contrato, a respeitar as disposições contidas no 
Código de Conduta e Integridade da SPTrans. 

 
20.1.2. Em cumprimento ao item 8.1 do Código de Conduta e Integridade da 

SPTrans, os canais de denúncias relativas às questões éticas e de 
integridade institucional são os seguintes: 
e-mail: comite.conduta@sptrans.com.br 
telefone: 3396-7858 
correspondência:       Envelope Lacrado endereçado a: 
Comitê de Conduta da SPTrans 
Rua Boa Vista, nº 128 - 1º andar (Protocolo) 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
21.1. Elegem as partes contratantes o Foro Privativo das Varas da Fazenda Pública 

desta Capital, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente Contrato, elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito 
jurídico, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 
  
São Paulo, ... de ................... de 2020. 
 
________________ 
Pela SPTrans 
 
_________________ 
Pela CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1ª _(Nome e RG)____________   2ª _(Nome e RG)____________  
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1. OBJETO 

O presente Termo de Referência têm como objetivo a contratação de serviços especializados de 

projetos de engenharia para consolidação do projeto funcional e elaboração do projeto básico 

para a implantação de um novo Centro de Operações da São Paulo Transporte. 

2. JUSTIFICATIVA 

O sistema de ônibus municipais de São Paulo é formado por um conjunto de quase 1.340 linhas, 

que registram em média 9,8 milhões de embarques de passageiros nos dias úteis. Com uma 

frota operacional de referência de aproximadamente 13.600 ônibus que cobrem uma malha 

viária de 4.350 quilômetros. O planejamento, a gestão, a fiscalização e o controle dos serviços 

são atribuições da SPTrans, empresa vinculada à SMT – Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes. 

Tendo em vista a grande quantidade de informações e dados a São Paulo Transporte deverá ser 

capaz de controlar, fiscalizar, medir e realizar intervenções sobre a operação, dar informações 

aos usuários do transporte, trocar informações com entidades externas, atender à imprensa, 

gerir crises de todo o Sistema de Transporte. 

Devido a elevada demanda e fluxo de informações de alta complexidade, a SPTrans contratará 

empresa especializada para a consolidação do projeto funcional e elaboração do projeto básico 

para a construção e implantação de um novo Centro de Operações – COP.  
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3. CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 
Figura 1 - Localização prédio K – Santa Rita 
 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem contratados deverão ser elaborados com base nas diretrizes da SPTrans, 

nos planos específicos das concessionárias de serviços públicos e demais órgãos municipais, 

assegurando sua viabilidade técnica e a avaliação dos custos das obras além da definição dos 

métodos construtivos e do prazo de execução. 

Os projetos serão elaborados para atender o Desenho Universal, ou seja, atingir a meta de que 

qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, independentemente 

do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou mobilidade. O conceito objetiva definir um 

projeto de produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, 

sem necessidade de adaptação ou projeto especializado para pessoas com deficiência. É um 

processo de criar os produtos acessíveis para todas as pessoas, independente de suas 

características pessoais, idade ou habilidades. Os produtos universais acomodam uma escala 

larga de preferências e habilidades individuais ou sensoriais dos usuários, assegurando que 
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todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e seus 

objetos. 

São princípios do Desenho Universal: 

o Igualitário - Uso Equiparável. 

o Adaptável - Uso Flexível. 

o Óbvio - Uso Simples e Intuitivo. 

o Conhecido - Informação de Fácil Percepção. 

o Seguro - Tolerante ao Erro. 

o Sem esforço - Baixo Esforço Físico. 

o Abrangente - Divisão e Espaço para Aproximação e Uso. 

Os projetos a serem elaborados deverão atender minimamente às seguintes condicionantes: 
o Compatibilizar os projetos deste empreendimento com outras intervenções e 

projetos de concessionárias e outros órgãos municipais nas áreas de intervenção; 

o Fornecer subsídios para identificação e mitigação dos impactos ambientais que 

decorrerão da implantação das obras; 

o Atender regiamente a Normatização Brasileira e na sua omissão, por justificativa, 

aquelas mais adequadas para a realização de especificação de metodologia e/ou 

materiais a serem empregados; 

o Identificar, especificar e quantificar os tipos de serviços, materiais e equipamentos 

a incorporar à execução da obra, com objetivo de atingir a melhor relação de custo 

benefício; 

o Agregar informações que possibilitem a definição de metodologias construtivas, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a execução dos serviços 

de obra;  

o Atender à Lei Federal Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e Resolução Nº. 17, 

DE 2 DE MARÇO DE 2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 

CAU. 
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o Atender à Resolução Nº 361, de 10 de dezembro de 1991 do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. 

Nos itens seguintes, apresentam-se as definições e descrevem-se as atividades relativas ao 

detalhamento deste empreendimento: 

o Levantamento, Estudos e Laudos; 

o Consolidação do Projeto Funcional; 

o Elaboração do Projeto Básico; 

4.1. Levantamentos, Estudos e Laudos. 

O desenvolvimento dos serviços de projeto para este empreendimento será embasado 

por premissas apontadas nos estudos específicos, ou ainda, pelo conjunto de 

informações que, coletadas e compiladas, formarão a base de dados para obtenção de 

todos os elementos a este relacionados. A qualidade destas informações adequadas ao 

desenvolvimento das fases posteriores deverá ser suficiente para auxiliar a definir, 

inclusive, as metodologias construtivas. 

4.1.1. Serviços Topográficos e Cadastro de Interferências 

Será executado o levantamento planialtimétrico cadastral abrangendo toda área 

objeto de intervenções que conterá a caracterização de todas as instalações, 

equipamentos urbanos, vegetação e estruturas existentes na área levantada de 

maneira a permitir criterioso estudo das interferências. Todas as sondagens e 

posições de amostragem para ensaios devem, também, ser cadastradas. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos:  

o Poligonal de apoio, referenciada nos marcos do levantamento existente; 

Nivelamento da poligonal básica;  

o Cadastro dos elementos de drenagem (galerias, poços de visitas, bocas 

de lobo, bocas de leão, caixas de passagem, tubulações, etc.) 

apresentados em forma de croquis contendo dimensões, indicação do 

material, e cotas de topo e fundo, das geratrizes inferiores das 

canalizações afluentes e efluentes; 
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o Cadastramento de linhas aéreas com amarração dos pontos de 

cravação dos postes, espécie de circuito, número de identificação dos 

postes; 

o Levantamento das respectivas cotas das soleiras das edificações no 

entorno do Empreendimento.  

4.1.2. Geologia e Geotecnía para reconhecimento do subsolo 

Nesta fase preliminar as investigações de campo, os serviços de sondagem, 

estudos geológicos e ensaios serão programados e executados na área de 

interesse do Empreendimento, definindo o perfil geológico para reconhecimento do 

subsolo. A necessidade de compatibilizar interferências relevantes (dutos, 

canalizações, galerias, taludes, obras de arte) com as futuras obras do 

Empreendimento, os estudos de geomorfologia, geologia e investigações 

geotécnicas específicas auxiliarão na definição, desenvolvimento e consolidação 

do projeto funcional e o detalhamento do projeto básico. 

Serão elaborados estudos relativos aos aspectos abaixo: 

o Geologia e investigações geotécnicas específicas;  

o Plantas e perfis longitudinais com seções geológicas;  

o Estudos específicos de obras de arte correntes e especiais 

existentes; estabilidade de galerias/canalizações de córregos, entre 

outros.  

As programações dos serviços de campo, como sondagens e demais 

levantamentos, serão informadas à CONTRATANTE para verificação, aceite e 

liberação dos serviços. Caso seja necessário, a autoridade de trânsito será 

formalmente informada com antecedência para antecipar a mobilização para 

eventuais desvios de tráfego.  

Os dados de sondagens e ensaios previamente coletados e analisados devem ser 

suficientes ao atendimento das exigências dos projetos.  

Serão apresentados os produtos: 

o Relatórios de sondagens;  



 
Termo de Referência 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS 
 DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E  

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
 UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE  

  

 

ÁREA Nº. RELATÓRIO VERSÃO PAGINA 

Superintendência de Infraestrutura– DA/SIN TR 023.62 A 8 

 
  

o Perfil preliminar geológico e geotécnico;  

o Relatórios de ensaios geotécnicos específicos;  

4.2. Consolidação do Projeto Funcional  

O desenvolvimento dos serviços de projeto para o empreendimento será embasado em 

Projeto Funcional fornecido pela Contratante. A qualidade destas informações 

adequadas ao desenvolvimento das fases posteriores deverá ser suficiente para auxiliar 

e definir, inclusive, as metodologias construtivas. 

A CONTRATADA deverá preparar relatório contendo descrição e justificativas que 

embasarão a solução e as decisões da CONTRATANTE.  

A partir das informações recebidas será desenvolvido o anteprojeto arquitetônico, 

abordando os seguintes aspectos: 

• Concepção, dimensionamento e caracterização da implantação do 

empreendimento; 

• Concepção, dimensionamento e características do COP, contendo definição 

geral dos usos;  

• Concepção e tratamento da volumetria do COP; 

• Definição funcional de fluxos, usos e atividades; 

• Definição do esquema estrutural; 

• Definição das instalações gerais. 

O conjunto de definições será sempre orientado levando-se em consideração os 

seguintes aspectos; 

• Tecnológico (sistemas construtivos, resistência e durabilidade dos materiais); 

• Econômicos (relação mais adequada entre custos, benefícios, durabilidade e 

padrão desejado). 

Faz parte do escopo dos serviços, o fornecimento do material necessário para subsidiar 

os projetos de estrutura, orçamento, apresentação gráfica, material promocional e 

outros, para elaboração do projeto básico. 
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4.3. Elaboração do Projeto Básico 

O projeto básico, segundo a Lei Brasileira nº. 13.303/16 é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto 

no § 3°, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto 

da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução: 

Deve conter os seguintes elementos: 

o Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e 

a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza, aplicação do 

conceito de desenho universal para garantir a micro acessibilidade universal ao 

COP e aos anexos desta edificação; 

o Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;  

o Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os 

melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo 

para a sua execução; 

o Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução; 

o Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo 

a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 

outros dados necessários em cada caso; 

A SPTrans busca inserir em suas diretrizes de projetos medidas que incentivem a busca 

por construções sustentáveis, menos impactantes e que possam agregar variáveis 

ambientais em seu processo de construção.  
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Nesse sentido a elaboração e detalhamento do Projeto do COP deverá considerar a 

intenção de enquadrar o projeto dentro dos critérios e premissas necessárias para 

caracterizá-lo, sempre que possível como um empreendimento sustentável. O 

desenvolvimento dos trabalhos deverá ter esse objetivo constantemente em foco, de 

modo que os produtos desenvolvidos mantenham coerência com este particular objetivo. 

Serão elaborados estudos visando identificar os elementos e medidas a serem adotadas 

durante a elaboração dos projetos de infraestrutura que apresentem potencialidades para 

contribuição na caracterização de um Projeto Sustentável. Nesse sentido enquadram-se, 

por exemplo, algumas medidas de economia do consumo de energia elétrica, o uso de 

fontes alternativas de energia e reuso de água nos equipamentos que comporão o COP, 

além da avaliação das possibilidades de aplicar conceitos de eficiência ambiental e 

energética nos projetos de iluminação pública.  

Além de medidas de economia, deverão ser elaborados estudos para utilização de fontes 

alternativas de energia. O COP prevê grande área de cobertura com possibilidade, ao 

menos em princípio, de aproveitamento da energia solar incidente, principalmente na 

geração de eletricidade. Essa possibilidade deverá ser estudada considerando os 

diversos fatores técnicos e econômicos sobre as possibilidades de uso dessa tecnologia. 

Da mesma forma, o COP deverá incorporar no projeto a instalação de reservatório para 

captação de águas pluviais conforme apontado nas diretrizes para desenvolvimento dos 

Projetos de Drenagem do COP. Visando o aproveitamento de água de reuso, deverá ser 

realizado estudo de viabilidade considerando a área de captação e os índices 

pluviométricos da região onde está sendo instalado. O aproveitamento da água da chuva 

captada pela cobertura do COP possibilitará economia de água e conservação de 

recursos naturais, redução dos riscos de inundações, evitando sobrecarga da rede 

pluvial. A água classificada de reuso armazenada poderá ser empregada, entre outros 

usos, na lavagem do piso, na irrigação de canteiros e jardins e nos sistemas de descarga 

das instalações sanitárias. 

Além destes sistemas, outros deverão ser estudados visando propor medidas que 

contribuam para a redução do consumo de água e esgoto e energia nos equipamentos. 

Todos os estudos desenvolvidos deverão elaborar análises comparativas para a 

implantação destes sistemas com estimativas dos ganhos e dos tempos de amortização 

do investimento em cada caso. 
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Além disso, deverá ser prevista tecnologias e dimensionamento de projeto voltado para 

máximo aproveitamento de ventilação e iluminação natural. 

O Projeto Básico a ser realizado apresentará, minimamente, o conteúdo a seguir: 

4.3.1. Projeto de Arquitetura 

O projeto básico de arquitetura abrangerá toda a área afetada pelo 

empreendimento no detalhamento COP ou, ainda, o conjunto de serviços das 

obras civis e acabamentos necessários à correta especificação da implantação do 

empreendimento para contratação dos serviços de execução. 

O detalhamento do projeto, expresso nos documentos técnicos e desenhos, 

representados conforme orientação da CONTRATANTE estará adequada às Leis, 

Decretos e Normas Técnicas vigentes e Resoluções, em casos omissos àquelas 

Normas Internacionais que couberem, desde que fundamentadas pela 

CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE. 

O projeto será constituído dos seguintes elementos:  

o Desenhos técnicos do projeto, em escalas adequadas, abrangendo a 

implantação, plantas, cortes e elevações;  

o Projeto com expectativa de conforto térmico; 

o Estudo para eliminação de barreiras físicas e desníveis na área de 

acessibilidade que comprometam a circulação segura dos 

pedestres/usuários; 

o Compatibilização do projeto com elementos arquitetônicos existentes 

e/ou projetos adjacentes à área de intervenção que poderão interferir 

no projeto. Ex: ciclovia, estação de trem / metrô, edifício institucional 

que possa alterar o fluxo de usuários, etc; 

o Adequação da acessibilidade no COP de acordo com a NBR 9050: 

sanitários acessíveis, mapas táteis nos acessos, pisos táteis de alerta e 

pisos táteis direcionais, rampas e sinalização de acesso ao prédio; 

o Projeto do layout de ambientes em função da funcionalidade da 

operação do COP; 
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o Planilhas de quantidades e serviços com respectivas memórias de 

cálculo; 

o Lista de Materiais e Memorial Descritivo. 

4.3.2. Projeto Estrutural 

Serão desenvolvidos os cálculos estruturais dos diversos elementos de concreto 

ou estrutura metálica, referente a edificação e eventuais elementos especiais de 

urbanização. 

4.3.2.1. Projetos de Estrutura de Concreto e Fundações (Formas e 
armação) 

Os projetos básicos de Estruturas de Concreto (armado e/ou protendido) e 

Fundações serão elaborados para toda a edificação. 

O projeto estrutural será elaborado de maneira a permitir a perfeita 

localização, conhecimento de todos os tipos de materiais e serviços, 

sistemas estruturais, métodos e processos de cálculo e execução da obra, 

seguindo todas as normas nacionais vigentes da ABNT e, especialmente, 

as pertinentes à execução do projeto de estruturas e fundações. 

Os memoriais de cálculo apresentarão os índices, a bibliografia adotada, a 

concepção estrutural, os critérios de cálculo, o dimensionamento de todas 

as peças estruturais com pré-dimensionamento das armaduras principais 

e taxas estimadas, croquis de armaduras especiais, indicações dos 

materiais adotados com suas características previstas em normas e 

especificações, quantitativos, e demais elementos necessários ao bom 

desenvolvimento e entendimento do projeto. 

Para a elaboração desses projetos, dever-se-á considerar o levantamento 

do cadastro das interferências e as futuras expansões de Concessionárias 

de serviços públicos se houver. Os serviços topográficos e os geotécnicos, 

programados e desenvolvidos segundo normas específicas, deverão 

fornecer os subsídios básicos para o dimensionamento da obra. Deverão 

ser apresentados os relatórios dos serviços de campo correspondentes, 

como boletins de ensaios de campo e de laboratório. 
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Os projetos de estruturas de concreto serão constituídos dos seguintes 

elementos: 

o Desenho de implantação com coordenadas;  

o Concepção estrutural e dimensionamento;  

o Seções transversais;  

o Definição da fundação e respectiva locação dos elementos 

principais;  

o Métodos construtivos e detalhes complementares;  

o Desenhos de formas;  

o Memoriais de Cálculo com dimensionamento das peças estruturais e 

pré-dimensionamento das armaduras principais;  

o Planilhas de quantidades e serviços, acompanhadas das respectivas 

Memórias de Cálculo.  

o Lista de Materiais e Memorial Descritivo. 

4.3.2.2. Projetos de Estrutura Metálica 

O projeto e o dimensionamento das estruturas metálicas a serem 

utilizadas na composição dos elementos construtivos do empreendimento 

serão desenvolvidos seguindo todas as normas ABNT vigentes e 

pertinentes ao projeto e execução de estruturas de aço para construção 

civil. 

Para a elaboração desses projetos, dever-se-á considerar o levantamento 

do cadastro das interferências e as futuras expansões de Concessionárias 

de serviços públicos se houver, além da compatibilidade com as estruturas 

de concreto, que couberem. Os serviços topográficos e os geotécnicos, 

programados e desenvolvidos segundo normas ABNT específicas, 

deverão fornecer os subsídios básicos para o dimensionamento das 

diversas obras. Deverão ser apresentados os relatórios dos serviços de 

campo correspondentes, como boletins de ensaios de campo e de 

laboratório. 
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Os projetos de estruturas metálicas serão constituídos dos seguintes 

elementos: 

o Desenho de implantação com coordenadas;  

o Concepção estrutural e dimensionamento;  

o Seções transversais;  

o Definição da fundação e respectiva locação dos elementos 

principais;  

o Métodos construtivos e detalhes complementares;  

o Memoriais de cálculo e pré-dimensionamento das peças estruturais;  

o Planilhas de quantidades e serviços, acompanhadas das respectivas 

memórias de cálculo; 

o Lista de materiais e Memorial Descritivo. 

4.3.3. Projeto de Instalações Hidrosanitárias e Combate a Incêndio 

Com base no projeto de arquitetura consolidados, este projeto será elaborado 

segundo as diretrizes da Concessionária de fornecimento de água e captação de 

esgotos da localidade, levando-se em consideração o dimensionamento da 

reserva para dois dias, em função dos consumos diários de água potável, assim 

como, do sistema de distribuição aos equipamentos de utilização e da respectiva 

captação de esgotos, através de materiais específicos como: tubos, caixas, 

cavaletes, poços de visita e demais dispositivos das instalações. 

Prever também, o detalhamento de um sistema de captação, armazenamento para 

retardo, beneficiamento e reserva de águas pluviais, provenientes das coberturas 

do COP, em conversão para água de reuso. 

O projeto de Instalações Hidrosanitárias prevê ainda, a definição da reserva 

técnica de incêndio (RTI) para atender a proteção e o combate a incêndio, através 

de equipamentos que utilizam primordialmente a água, como hidrantes e sprinklers 

e, abrangendo também, elementos pressurizados como os extintores.  

Deverá ser feita nesta fase de projeto básico uma solicitação de diretrizes e 

autorizações junto aos órgãos competentes, incluindo a preparação de um 
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Relatório orientativo para a elaboração do processo de aprovação de projeto de 

prevenção e combate a incêndio, a ser encaminhado na fase de projeto executivo, 

junto ao Corpo de Bombeiros – CBPMESP, com vistas à obtenção do respectivo 

Alvará. 

O projeto de Instalações Hidrosanitárias será constituído dos seguintes elementos: 

o Plantas com localização dos pontos de consumo, sub-ramais e ramais 

de abastecimento de água potável ou de reuso e incêndio e, de 

captação de esgotos, além de eventuais remanejamentos ou remoções; 

o Indicação da infraestrutura para todas as Instalações Hidrosanitárias: 

tubos, caixas, torneiras, registros, válvulas, boias, filtros, poços e bases 

de fixação de tubos, em resumo, todas as informações necessárias à 

completa especificação do projeto para o empreendimento; 

o Especificação dos equipamentos elétricos, filtros e bombas, quando 

necessários; 

o Memoriais de Cálculo e Especificação dos Materiais;  

o Memorial Descritivo e Lista de Materiais;  

o Planilhas de quantidades acompanhadas das respectivas Memórias de 

Cálculo. 

O projeto de Instalações Hidrosanitárias, sempre que possível, deverá privilegiar a 

eficiência e eficácia dos pontos de utilização por meio da racionalização da 

distribuição de pontos de consumo, tipos de torneiras e vasos sanitários que 

prevêem economia de água e integração com o projeto arquitetônico e 

paisagístico.  

4.3.4. Projetos de Instalações Elétricas e de Telecomunicações 

Com base nos projetos de arquitetura consolidados, estes projetos deverão ser 

elaborados seguindo as diretrizes das Concessionárias de fornecimento de energia 

elétrica e de telecomunicações da localidade e demais diretrizes dos Estudos para 

Elaboração de Projetos Sustentáveis apresentados, levando-se em consideração: 
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o O atendimento a todas as Leis, Decretos e Normas vigentes e 

aplicáveis da ABNT e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo; 

o A compatibilização da infraestrutura geral de instalações elétricas com 

a arquitetura do projeto; 

o O dimensionamento e especificações dos materiais utilizados como: 

dispositivos de iluminação, condutores, cabos, proteções, dispositivos 

de geração e sistemas de segurança para as instalações, etc. 

o A utilização do conceito do uso de salas técnicas de instalações 

elétricas e salas técnicas de Telecom por pavimento/área; 

o Para distribuição da infraestrutura de instalações elétricas e Telecom, 

utilizar o principio de distribuição horizontal para os níveis/pavimento; e 

distribuição vertical para a interligação dos níveis; 

Os projetos de Instalações Elétricas e de Telecomunicações deverão ser 

constituídos no mínimo dos seguintes elementos:  

o Croqui e carta de solicitação de diretrizes junto a Concessionária de 

energia, informando local de instalação da entrada padrão, da medição 

e da subestação, bem como a carga estimada; 

o Plantas com localização dos pontos de consumo, infraestrutura 

necessária e eventuais remanejamentos ou remoções de interferências; 

o Indicação da infraestrutura para todas as Instalações Elétricas: 

essencial, normal e estabilizada; 

o Indicação da infraestrutura para alimentação de todos os subsistemas 

que compõem os Sistemas Eletrônicos - CFTV, Sonorização, Telão, 

Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndios;  

o Indicação de infraestrutura para rede de transmissão de dados – RTD- 

para comunicação com o Centro de Operação e Controle da SPTrans; 

o Infraestrutura para permitir a monitoração, pelo COP, dos sinais 

gerados pelo relê de proteção instalado na subestação; 
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o Infraestrutura para acionamento programável e remoto dos circuitos de 

iluminação do COP; 

o Infraestrutura adequada para atender as necessidades das salas de 

manutenção; 

o Infraestrutura para alimentação de todos os equipamentos que fazem 

parte dos Sistemas Especiais: Ar Condicionado, Ventilação, Controle de 

Arrecadação, etc.; 

o Infraestrutura para alimentação de todos os equipamentos que fazem 

parte dos Sistemas Mecânicos: elevadores  

o Equipamentos Especiais: eletrodutos, condutores, proteções, chaves, 

caixas, cabines, transformadores, geradores, nobreaks, definição de 

circuitos elétricos, sistemas de aterramento, em resumo, todas as 

informações necessárias à completa especificação do projeto elétrico 

para o empreendimento; 

o Indicação da infraestrutura para todas as Instalações de 

Telecomunicações: eletrodutos, cabos, caixas, conectores, quadros, 

sistema de aterramento, ou seja, todas as informações necessárias à 

completa especificação do projeto de sistemas eletrônicos para o 

empreendimento; 

o Especificação dos equipamentos elétricos e autorizações junto a 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; 

o Especificação dos equipamentos de telecomunicações e possíveis 

autorizações junto a Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL; 

o Especificação da infraestrutura para o sistema de proteção de 

descargas atmosféricas; 

o Memorial de Cálculo e Memorial Descritivo do estudo Luminotécnico 

com as especificações de materiais;  

o Memoriais de Cálculo e Especificação dos Materiais;  
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o Memorial Descritivo e Lista de Materiais;  

o Planilhas de quantidades acompanhadas das respectivas Memórias de 

Cálculo. 

4.3.5. Projeto de comunicação visual 

O Projeto de Informação ao usuário para o empreendimento deverá fornecer 

informações técnicas para a implantação do sistema de comunicação visual que 

possibilite orientar os usuários a perfeita compreensão do sistema operacional. O 

conforto e segurança deverão nortear os trabalhos e atender minimamente o 

seguinte: 

o Controle Operacional - orientar os usuários sobre os pontos de 

atendimento e aspectos peculiares da operação do COP. 

o Segurança - orientar os usuários de forma clara e objetiva nos 

seguintes pontos estratégicos: áreas de circulação e acessos aos 

pontos de seu interesse; 

O projeto detalhará, portanto, a implantação dos seguintes subsistemas de 

comunicação visual ao usuário:  

o Acesso correto e seguro do Centro de Operações; 

o Acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 

o Informações gerais de utilidade pública; 

o Informações sobre as utilidades instaladas e definição de áreas 

permitidas e áreas restritas e etc. 

Para a informação ao usuário, serão apresentados os seguintes produtos: 

o Planta dos pavimentos da edificação com a localização de todas as 

placas de direcionamento, de acessibilidade, de segurança e painéis 

informativos. 

o Identificação de todas as placas locadas em planta, inclusive com as 

dimensões e fontes dos textos conforme padrão SPTrans; todas as 

placas informativas deverão conter a informação bilíngüe; 
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o Detalhamento dos painéis informativos locados em pontos estratégicos 

do COP; 

o Mapa com layout esquemático dos pavimentos da edificação com as 

principais infraestruturas do COP para a localização e informação ao 

usuário. 

4.3.6. Sistemas Eletrônicos para Informação ao Passageiro – STI, e Sistema de 
Detecção e Alarme de Incêndio - SDAI 

O Projeto de Sistemas Eletrônicos para o COP deverá disponibilizar uma 

infraestrutura adequada que possibilite a implantação do sistemas eletrônicos 

do controle operacional. 

O Projeto de Sistemas Eletrônicos deverá ser executado com base nos 

projetos de arquitetura consolidados e sua elaboração deverá seguir as 

Normas vigentes e aplicáveis, bem como diretrizes SPTRANS, levando-se em 

consideração o seguinte: 

o Para distribuição da infraestrutura dos Sistemas Eletrônicos deverá 

ser utilizado o principio de distribuição horizontal para os 

níveis/pavimentos e distribuição vertical para interligação dos níveis; 

o O projeto de Sistemas Eletrônicos deverá contemplar infraestrutura 

adequada para a implantação de todos os Subsistemas Eletrônicos 

conforme padrões e diretrizes apresentados pela CONTRATANTE. 

o Sistema de Circuito Fechado de Televisão – CFTV; 

o Rede de Transmissão de Dados (RTD); 

O projeto de Sistemas Eletrônicos deverá ser constituído no mínimo dos 

seguintes elementos:  

o Indicação da infraestrutura de distribuição da rede dos sistemas 

eletrônicos e telecomunicações. 
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o Infraestrutura adequada das salas do Centro de Controle 

Operacional: postos de trabalho, rede de dados, servidores e telões, 

sonorização, ar condicionado, etc.; 

o Infraestrutura para instalação do Sistema de Detecção e Alarme de 

Incêndios – SDAI - inteligente e endereçável: acionamento manual, 

controles de chave de fluxo, alarmes sonoro/visual, centrais, 

módulos e tudo que for exigido nas normas vigentes. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

5.1. Especificações Técnicas 

As Especificações Técnicas trarão a descrição pormenorizada dos procedimentos 

técnicos de execução e montagem de todos os aspectos da obra, definindo os 

materiais, componentes e equipamentos a serem empregados, considerando-se as 

particularidades locais. A apresentação das informações integrantes desse produto 

deverá ser distribuída em segmentos, divididos de acordo com a natureza dos 

serviços a serem executados.  

5.2. Planilha de Quantitativos 

A Planilha de Quantitativos, elaborada a partir das Especificações Técnicas, trará o 

levantamento pormenorizado de todos os materiais e equipamentos a serem 

empregados na edificação, bem como dos serviços a serem realizados na execução 

das obras, apresentando-se seus quantitativos, parciais e totais, organizados de 

acordo com a especificidade de cada serviço e/ou projeto. 

5.3. Tramitação de Documentos 

Toda documentação passível de medição deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada 

tanto pela CONTRATADA, como pela CONTRATANTE, através de memorando de 

remessa que será dirigido ao contra parte do contrato ou a quem for delegado. 
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As demais correspondências deverão ser encaminhadas de acordo com critérios 

estabelecidos pela SPTrans. 

5.4. Formas de apresentação dos documentos de Projeto 

Os documentos deverão ser entregues com o carimbo e a numeração definidos pela 

SPTrans, seguindo rigorosamente os padrões estabelecidos na Norma SPTrans NT-

001 – Norma de Codificação de Documentos do Programa de Corredores e Terminais 

de Integração, em sua versão mais atualizada. 

Todos os desenhos gerados deverão identificar a Prefeitura Regional a eles 

relacionada geograficamente. 

Os trabalhos em arquivo eletrônico no formato PDF (Adobe), serão encaminhados 

pela Internet por intermédio do programa GERDOC à SPTrans para análise e 

aprovação. 

Após aprovados, os documentos serão entregues pela CONTRATADA em revisão Ø 

(zero). Caso sejam produzidas identificações gráficas utilizando-se cores, elas 

deverão estar presentes na documentação. 

Além disso, deverá ser entregue pela CONTRATADA, 01 cópia dos arquivos 

digitalizados em arquivos editáveis e PDF, em pastas separadas e identificadas, na 

seqüência de apresentação dos desenhos. 

Outros formatos (A0, A2 e A3) e suas variações, em particular os alongamentos, 

somente poderão ser utilizados sob prévia autorização da São Paulo Transporte. 

Memoriais Descritivos, Memoriais de Cálculo, Especificações Técnicas, Planilhas de 

Quantitativos, Relatórios Técnicos e outros estudos, serviços e documentos 

necessários para a especificação completa da obra deverão ser apresentadas em 

formato A4, sendo: 

o 01 cópia do arquivo eletrônico no formato PDF (Adobe), serão encaminhados 

pela Internet por intermédio do programa GERDOC à SPTrans para análise e 

aprovação; 
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o Após aprovados, os documentos serão entregues em revisão Ø (zero). Caso 

sejam produzidas identificações gráficas utilizando-se cores, elas deverão 

estar presentes na documentação. Além disso, deverá ser entregue pela 

CONTRATADA, 01 cópia dos arquivos digitalizados em arquivos editáveis e 

PDF, em pastas separadas e identificadas. 

6. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

A São Paulo Transporte S.A. fornecerá os seguintes documentos: 

o Norma NT-001 – Programa de Corredores, Terminais de Integração e Estações 

de Transferência – Sistema de Normatização SPTrans; 

o Cópia do Decreto Federal 5296; 

o PR 007 - Procedimento para Elaboração de projeto Básico (SPTrans); 

o Caderno de Projeto Padrão – PP; 

Para o “COP” serão fornecidos os seguintes documentos em DWG. 

o Projeto Funcional de Arquitetura;  

A apresentação de certidões de acervo técnico – CAT emitido pelo CREA e/ou CAU e 

atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a prestação de serviços compatíveis com o escopo do presente 

termo de referência será de acordo com o disposto nas Condições Gerais de 

Contratação. 

7. PRAZO 

A CONTRATADA terá 6 (seis) meses para a execução do escopo do Contrato, 

relacionado a um completo cronograma de desenvolvimento dos serviços com as datas 

marco (início e finalização dos Serviços e Fases de Projeto) e as previsões financeiras 

correspondentes, compatível com o cronograma integrante em sua proposta técnica e 

referenciado por aquele fornecido pela CONTRATANTE no Edital. 
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8. EQUIPE TÉCNICA DA SÃO PAULO TRANSPORTES S.A 

Superintendência de Infraestrutura – DA/SIN 

Gestão do Contrato 

Gerência de Projetos e Implantação – DA/SIN/GPI 
Fiscalização: Serviços de Engenharia para consolidação do projeto funcional e 

elaboração do projeto básico. 

ITEM ATIVIDADE / MÊS 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 Levantamento de Campo
2 Ensaios de Caracterização
3 Consolidação do Projeto Funcional
4 Projeto Básico
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ITEM SERVIÇOS PREÇO TOTAL [R$]

1 TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2 SONDAGENS E ENSAIOS

3 CONSOLIDAÇÃO - PROJETO FUNCIONAL

4 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

TOTAL                    R$ 0,00

 PLANILHA RESUMO  -  IMPRESSO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL
E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO
TRANSPORTE.

EXTENSO: ().

 ELABORADO POR: 
 

PROPONENTE: 
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UNITARIO TOTAL
1

1.1 M2 7.733,00 -                           
-                           

2
2.1 UN 2,00 -                           

2.2 M 77,00 -                           

-                           
3

3.1 UN 6,00 -                           
-                           

4
4.1 UN 14,00 -                           
4.2 UN 3,00 -                           

4.3 UN 10,00 -                           

4.4 UN 10,00 -                           
4.5 UN 12,00 -                           

4.6 UN 16,00 -                           

4.7 UN 8,00 -                           
4.8 UN 2,00 -                           
4.9 UN 2,00 -                           

4.10 UN 2,00 -                           
-                           

TOTAL GERAL -                     

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
TOTAL - PROJETO FUNCIONAL

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO

ARQUITETURA

ARQUITETURA

PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR 
TEMPO

TOTAL - SONDAGEM E ENSAIOS
CONSOLIDAÇÃO - PROJETO FUNCIONAL

ELABORADO POR:

TOTAL - PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA PREDIAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE DETECÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO.

DRENAGEM / CANALIZAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO
PAISAGISMO
GEOTECNIA

SISTEMA PREDIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SONORIZAÇÃO, TELEFONIA E 
PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA
ESTRUTURA METÁLICA
ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO / FORMA E ARMAÇÕES (CONCRETO)

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM CODIGO D E S C R I Ç Ã O UNID.

             OBJETO:

SONDAGENS E ENSAIOS

QUANT.
PREÇOS [R$]

IMPRESSO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL
E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO
PAULO TRANSPORTE.

TOTAL TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL

PROPONENTE: 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 

 
ANEXO IV – CRITÉRIO DE PREÇO E MEDIÇÃO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
 
SECRETARIA DE  INFRAESTRUTURA URBANA E  OBRAS 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - INFRAESTRUTURA – JANEIRO/19 
 
 
01-00-00 - TOPOGRAFIA-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
 
01-09-00 - LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL 
O preço unitário remunera os serviços do levantamento planimétrico acrescido da determinação 
planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e acima do solo e de interesse à sua 
finalidade, tais como: limites de vegetação, edificações, benfeitorias, valas, drenagem natural e 
artificial, etc.  
O item será medido por metro quadrado (m2) de área levantada. 
 
02-00-00 - SONDAGENS E ENSAIOS 
 
02-01-01 - SONDAGEM A TRADO MANUAL 
O preço unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem com 
trado manual, executada em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento 
de pessoal e equipamento, bem como a análise técnica das amostras obtidas. 
O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a 
profundidade efetivamente perfurada. 
 
02-02-02 - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO 
O preço unitário remunera o manuseio, transporte e instalações da equipe e equipamentos no 
local da obra e seu posterior retorno. 
O item será medido por un (unidade) de equipamento mobilizado. 
 
02-02-10 - PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM 
POR TEMPO 
O preço unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem à 
percussão, bem como a apresentação gráfica e descritiva da sondagem efetuada, estritamente de 
acordo como padrão técnico determinado por SIURB. 
O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, com base na profundidade 
efetivamente perfurada. 
 
02-06-09 - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) 
O preço unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de 
São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos efetuados, estritamente 
de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versão em vigência 
da Norma do DER ET-DE G00/001 
O item será medido na Unidade indicada em cada serviço. 
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3 - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL 
 
 
4 – ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 
03-53-01 À 03-53-16 - DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO 
EM FORMATO A1 
O serviço será pago por unidade (un) de desenho em formato A1 conforme especificações 
técnicas, de modo que a escala desejada e as dimensões reais do objeto sejam corretamente 
preenchidas. 
O preço unitário remunera os salários com os encargos sociais do pessoal diretamente envolvido, 
a entrega da memória de cálculo, das tabelas dos quantitativos, especificações e os serviços de 
plotagem e gravação de CD. 
 
Os preços incluem, além do lucro, as despesas relativas as: 
 
 Salários acrescidos dos respectivos encargos e benefícios sociais, instituídos por Lei, de todo 

o pessoal envolvido direta e indiretamente nos serviços; 
 As instalações e sua manutenção, mão de obra, materiais e equipamentos destinados à 

operacionalização administrativa da CONTRATADA.  
 Comunicações compreendendo telefone, rádio comunicador, fax, internet e correio;  
 EPI´s e uniformes, se necessários;  
 Refeições, transportes e mobilizações;  
 Todos os tributos e encargos legais devidos;  
 Seguros e auxílios de qualquer natureza;  
 Deslocamento de pessoal;  
 Demais despesas econômicas não especificadas acima. 
 



 
 
 
 

 
LICITAÇÃO Nº 005/2020 

 
ANEXO V - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - IMPRESSO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DE UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – 
SPTrans. 
 

DESCRIÇÃO ( % ) 

Despesas Indiretas e Administrativas 

Escritório Central  

Total ( X )  

Benefícios 

Lucro Bruto  

Lucro ( Y )  

Despesas Legais 

ISS  

PIS / PASEP  

COFINS  

Total ( T )  
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
BDI =       % 
 
 

 

ELABORADO: 
 

  
 

 

PROPONENTE: 
 

 

 

BDI adotado =       % 



















×



















−






 −







 +×






 +

= 1001

100
T1

100
Y1

100
X1

BDI



A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social
A 2 FGTS
A 3 Salário Educaçao
A 4 SESI
A 5 SENAI
A 6 SEBRAE
A 7 INCRA
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)
A 9 SECONCI

Total do Grupo A %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 13.º Salário
B 2 Férias
B 3 Faltas Abonadas Legalmente
B 4 Aviso Prévio
B 5 Auxílio Enfermidade
B 6 Licença Paternidade

Total do Grupo B %
C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA 

GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa %
C 2 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) %

Total do Grupo C %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B %

Total do Grupo D %

E COMPLEMENTOS

E1 vale refeição
E2 vale transporte
E3 seguro de vida coletivo

Total do Grupo E %

TOTAL DOS ENCARGOS %

ELABORADO POR: PROPONENTE:

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS  - IMPRESSO
 MENSALISTAS - H 40

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE
OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans.

LICITAÇÃO Nº 005/2020 - ANEXO VI
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO VII  
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
 
 
• Norma NT-001 – Programa de Corredores, Terminais de Integração e Estações de 

Transferência – Sistema de Normatização da CONTRATANTE 
 

• PR 002 – Procedimento para Elaboração do Projeto Funcional e Consolidação do 
Modelo Operacional 
 

• PR 006 – Procedimento para Elaboração de Projeto Básico da CONTRATANTE 
 

• Caderno de Projeto Padrão – PP 
 

• Manual de Comunicação Visual de Equipamentos de Transferência da 
CONTRATANTE 
 

• Projeto Funcional 
 
 
Estes documentos técnicos encontram-se disponíveis no site 
http://www.sptrans.com.br. 
 
 
 

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


 
 

 

São Paulo Transporte S/A 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800 
End. Corresp. Rua Boa Vista, 128/136  Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115-5144 
 

 
Rua Boa Vista, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000 
Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 – PABX 11 2796-3299 

 
 

LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
Local/Data 
 
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Atendendo ao disposto nas Condições Específicas relativas ao Edital do certame em 

referência, vimos pela presente credenciar perante V.Sª., como representante(s) 

qualificado(s) e autorizado(s), com todos os poderes necessários e suficientes para 

assinar termos e atas, receber intimações, interpor recursos ou impugnações, bem como 

deles desistir expressamente, durante o procedimento da referida Licitação, até a fase de 

adjudicação, o(s) seguinte(s) representantes: 

 
Nome: 
R.G.:                                     CPF:  
Fone:                                    e-mail: 
 
Nome: 
R.G.:                                     CPF:  
Fone:                                    e-mail: 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Representante Legal: 
RG: 
CPF: 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO IX - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
Local/data 
 
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans 
Rua Boa Vista, 236 – 2º andar - Centro 
CEP 01014-000 - São Paulo – SP 
 
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL 
 
Prezados senhores, 
 
Apresentamos os preços e condições para o atendimento do objeto acima, conforme 
regras estabelecidas neste Edital. 
 
1. O Valor Global é o constante da Planilha de Quantidades e Preços, preenchida 

conforme o Anexo III do Edital; 
 
2. A data base dos preços apresentados é a data da apresentação das propostas; 
 
3. Prazo de validade das propostas é de ...........(no mínimo sessenta dias) a contar da 

entrega das mesmas. 
 
4. ............................................. – (qualificação completa do(s) representante(s) legal(is) 

da LICITANTE, bem como a sua razão social, endereço do estabelecimento sede, 
inscrição no CNPJ, na Secretaria da Fazenda do Estado ou do Município, conforme o 
caso). 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Representante Legal  
RG e CPF 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO X – MODELO DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA 
CORRENTE 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
Local/Data 
 
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A 
Rua Três de Dezembro, 34 – 1° andar 
São Paulo – SP 
 
Att.: Superintendência Financeira 
 
 
Assunto: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 
 
Prezados Senhores 
 
 
Conforme disposto no respectivo Edital, informamos abaixo os dados bancários para que 
sejam efetuados os créditos relativos ao contrato decorrente da licitação em referência. 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal. 
Nº do Banco: 104 
Nº da Agência: 
Nº da Conta Corrente: 
 
 
Atenciosamente 
 
Responsável da Proponente 
RG e CPF 
 
 

OBS: Esta carta deverá ser feita em papel timbrado da empresa.  
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA  
 

 
................................................................................, inscrito no CNPJ nº 

..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 

......................................................................... e do CPF nº ...................................... 

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO  
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 

Eu, ....................................... (nome completo), representante legal da empresa 

................................... (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do processo 

licitatório em referência, da São Paulo Transporte S/A – SPTrans, declaro, sob as penas 

da lei, que não possuímos cadastro mobiliário junto à Prefeitura do Município de São 

Paulo e que nada devemos à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos 

tributos relacionados com o objeto licitado. 

 
 
 

São Paulo, ...... de ............................. de .......... 
 
 
 
 

........................................................................ 
Representante Legal 

CPF 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS / REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
 

 
 

 
Eu, ..................................... (nome completo), representante legal da 

...................................................... (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do 

referido processo licitatório, declaro, sob as penas da Lei, que a referida empresa cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. 

 
 

São Paulo, .... de .................. de ....... 
 
 
 

..................................................................................... 
Representante legal 

CPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS E  
ESPECIFICIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – EPP 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar do processo licitatório em referência, declaro, sob as penas da 
Lei, que a referida empresa é uma Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - 
EPP e se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123/06 e alterações, Decreto Municipal n.º 56.475/15, RILC e legislação pertinente; e que 
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta situação. 
 
Declaro, para todos os efeitos legais, estar a referida empresa devidamente registrada no 
Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas, bem como ter 
respeitado os limites de receita bruta anual e atender plenamente todas as demais 
condições e especificidades expressas no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, e 
alterações e Decreto Municipal nº 56.475/15 e legislação pertinente, suficientes para 
fruição dos respectivos benefícios no procedimento licitatório. 
 
A falsidade da declaração prestada caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do 
Código Penal sem prejuízo o enquadramento em outras figuras penais e da sanção 
prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração. 
 

São Paulo, ........ de ............. de ................. 
 
 
 
 

........................................................................ 
Representante 

(com carimbo da empresa) 
       
 

 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 

 
 
A empresa ......................................................................., com sede na ........................ nº 
...., CNPJ nº ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que não se enquadra em 
nenhuma das situações impeditivas de participar em licitações e contratar com a 
Administração Pública, em especial aquelas constantes do rol dos artigos 12 e 13 do 
RILC. 
 
DECLARA que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em 
julgado ou não desafiada por recurso, com efeito suspensivo, por ato de improbidade 
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos termos do Edital, das condições gerais e 
particulares do objeto da presente licitação, e que não podemos invocar 
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta ou do integral cumprimento do respectivo Contrato, e que não serão 
aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

b) Não poderemos, em nenhuma hipótese, propor, posteriormente, modificações 
nos valores e demais condições de nossa proposta, sob a alegação de 
insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços e suas condições de 
realização. 

c) Reconhecemos ser perfeitamente viável o cumprimento integral dos serviços 
propostos e que colocaremos no exercício de nossas obrigações contratuais 
equipes e recursos necessários para atendimento pleno do objeto da presente 
licitação. 

 
Considerando os termos do artigo 190, inciso XV do RILC, comprometemo-nos a informar 
a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas 
pelo edital. 

São Paulo, .... de .................. de ............ 
 

Representante legal 
CPF 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado. 
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 

ANEXO XVI – TERMO DE VISITA TÉCNICA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 
 
ATESTO que o representante legal do(a) ____________________ , interessado(a) em 
participar da Licitação nº ____/_____, realizou nesta data visita técnica nas instalações da 
São Paulo Transporte S/A – SPTrans, recebendo assim todas as informações e subsídios 
necessários para a elaboração da sua proposta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Local e data).  
 
 
 
_____________________________       
(nome completo, assinatura e                        
qualificação do preposto da licitante)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  
(nome completo, assinatura e cargo 
do responsável por acompanhar a 
vistoria)  
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LICITAÇÃO Nº 005/2020 
 
ANEXO XVII - MODELO DE CURRÍCULO E DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA 

PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO 
DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans. 

 
Nome: CREA/CAU: 
Cargo(s) Proposto(s): CPF: 
Disponibilidade (horas por mês): 
Tempo de Serviço na Empresa/entidade: Nacionalidade: 
Cargo que ocupa na empresa: Tempo no cargo: 
Indicação do Curso de Mestrado ou Doutorado: 
Descrição do Curso: 
Experiência: Fornecer um resumo 
Para comprovação da experiência profissional no exercício das funções indicadas para avaliação 
da equipe técnica, deverão ser relacionadas as empresas, os projetos para as quais os serviços 
foram realizados e os seus períodos de realização. 

 
 

Empresa para a qual 
o serviço foi 

realizado 
Descrição do Serviço 

Período de 
realização do 

serviço 

Itens do edital a 
serem 

considerados 
1     
2     
n     

Cargos ocupados: [Iniciando com o cargo atual, relacionar em ordem inversa todos os 
empregos anteriores. Relacionar cargos ocupados desde sua formatura, com os nomes 
das organizações para as quais trabalhou, com indicação do endereço, cargos 
desempenhados e locais de trabalho]. 
Formação: [Resumir formação superior e outra especialização do membro da equipe, 
fornecendo nomes das escolas, datas e diplomas obtidos]. 
Idiomas:  [Para cada idioma, indicar nível de proficiência: excelente, bom, satisfatório 
ou insatisfatório, para falar, ler e escrever]. 
Declaração: Eu, abaixo-assinado, declaro sob as penas da lei, que as informações 
fornecidas constituem a verdade a respeito de minhas qualificações e experiência, e estou 
ciente e aceito minha indicação para integrar a equipe técnica da (nome da empresa), 
estando disponível para desenvolver, com exclusividade, os serviços objeto da licitação 
em referência durante a vigência do contrato a ser assinado. 
 [Assinatura do membro da equipe e do representante autorizado da Empresa]  
Data/Mês/Ano 
Nome completo do membro da Equipe: ___________________________________ 
Nome completo da LICITANTE:___________________________________________ 
Nome completo do representante legal: ___________________________________ 
OBS.: A LICITANTE, sob as penas da Lei, responsabiliza-se pela autenticidade das 
informações. 
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