
 
 
 
 
 
 

 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 
 

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, na modalidade  
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, cuja contratação se dará pela forma de 
execução indireta pelo regime de empreitada por preço global, sob nº 007/2013, vinculada ao 
Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 2013/0631 e será regida pela Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Leis Municipais nºs 13.278/02, 14.094/05 e 
14.145/06 e Decretos Municipais nºs 44.279/03 e 49.511/08, bem como pelas respectivas 
alterações, normas complementares e demais disposições deste Edital. 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
ATUALMENTE EM VIGOR. 
 

Entrega dos Envelopes nºs 01 – Proposta Técnica; 02 - Proposta Comercial; e 03 – 
Documentos de Habilitação e  
 
Abertura do Envelope nº 01 – Proposta Técnica.  
 
Data: 14/11/2013 às 10h00 
 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 

 
Nos termos do item 2.4. do Edital, as empresas interessadas, caso queiram, poderão realizar 
visitas técnicas para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos. 
 
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 de Licitações e 
Contratos da Diretoria Administrativa e Financeira da SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 
136, 4º andar - Centro - SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e entre 13h30 
e 17h. 
 

São Paulo, 27 de setembro de 2013. 
 
 
 

Waldomiro Carlos Moreira 
Presidência da Comissão Permanente de Licitações 

São Paulo Transporte S.A.        
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396.6800  Rua 03 de Dezembro, 34 Centro CEP 01013-000 PABX 11 3293.2700 
Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115.5144 Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 PABX 11 2796.3299 

 



 
 
 
 
 
 

 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 
 
EDITAL 

 
 
 
 

SUMÁRIO 
CAPÍTULO I – DO OBJETO ................................................................................................................................. 2 

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO........................................................................................... 4 

CAPÍTULO III – DAS INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES .............................................................................................. 6 

CAPÍTULO IV – REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS LICITANTES ................................................... 8 

CAPÍTULO V – DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA TÉCNICA ............................................................................... 9 

CAPÍTULO VI – DO ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL ......................................................................... 9 

CAPÍTULO VII – DO ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ........................................................ 10 

CAPÍTULO VIII – DO CONSÓRCIO ..................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO IX – DO PROCEDIMENTO PARA RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO ..................................................... 18 

CAPÍTULO X – EXAME DAS PROPOSTAS TÉCNICAS .......................................................................................... 20 

CAPÍTULO XI – EXAME DAS PROPOSTAS COMERCIAIS .................................................................................... 21 

CAPÍTULO XII –EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ...................................................................... 23 

CAPÍTULO XIII – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA NOTA FINAL ............................................................ 24 

CAPÍTULO XIV – DOS RECURSOS ..................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .................................................................................... 25 

CAPÍTULO XVI – DA CONTRATAÇÃO E DA GARANTIA ...................................................................................... 26 

CAPÍTULO XVII – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES ............................................................... 27 

CAPÍTULO XVIII – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO .................................................................... 27 

CAPÍTULO XIX – DAS PENALIDADES................................................................................................................. 27 

CAPÍTULO XX – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL ................................................................................................. 28 

CAPÍTULO XXI – DOS CASOS OMISSOS ............................................................................................................ 28 

CAPÍTULO XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................................... 28 

CAPÍTULO XXIII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES ...................................................................................... 29 

 
  

São Paulo Transporte S.A.                 1/30 
  
  

 



 
 
 
 
 
 

 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 
  

EDITAL 
 
 
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, na modalidade  
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, cuja contratação se dará pela 
forma de execução indireta pelo regime de empreitada por preço global, sob nº 
007/2013, vinculada ao Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 
2013/0631 e será regida pela Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Leis Municipais nºs 13.278/02, 14.094/05 e 14.145/06 e Decretos Municipais nºs 
44.279/03 e 49.511/08, bem como pelas respectivas alterações, normas 
complementares e demais 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: 14/11/2013 às 10h00 
 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 

 
Nos termos do item 2.4 do Edital, as empresas interessadas, caso queiram, poderão  
realizar visitas técnicas para constatar as condições de execução e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos. 
 
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 de Licitações e Contratos da Diretoria Administrativa e Financeira 
da SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 136, 4º andar - Centro - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e entre 13h30 e 17h. 
 
CAPÍTULO I – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação, na modalidade concorrência, do tipo “técnica e preço”, 

tem por objetivo a contratação de empresa ou consórcio de empresas para 
prestação de serviços de verificação independente dos Contratos de 
Concessão e Permissão do Serviço Público de Transporte Coletivo de 
Passageiros do Município de São Paulo, compreendendo 06 (seis) fases de 
trabalho: 
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1.1.1. FASE 1 - PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
1.1.1.1. Etapa 1 - Planejamento das atividades, abrangendo visita 

de reconhecimento, proposta detalhada de agenda e 
apresentação da programação, agenda e cronograma de 
trabalho. 
 

1.1.2. FASE 2 - ANÁLISE CONTÁBIL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS 
CONTRATOS DE PERMISSÃO E CONCESSÃO 
 
1.1.2.1. Etapa 2.1 - Revisão dos registros e demonstrações 

contábeis das empresas Concessionárias e cooperativas 
Permissionárias e proposta de modelo de Plano de Contas 
a ser adotado nas próximas Licitações. 
 

1.1.2.2. Etapa 2.2 - Verificação, mensuração e análise dos custos e 
das receitas percebidas, dos investimentos realizados e 
dos lucros aferidos, individualmente, pelos 8 (oito) 
Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) Consórcios 
Permissionários, desde o início da vigência de cada 
contrato até seu término. 
 

1.1.2.3. Etapa 2.3 - Apuração do resultado econômico-financeiro 
dos Contratos de Concessão e Permissão em vigor, desde 
o início de suas respectivas vigências até seu término. 
incluindo: i) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) 
implícita em cada Contrato de Concessão e Permissão em 
vigor; ii) Fluxos de caixa estimados do empreendimento 
(Fluxos de Caixa do Empreendimento), para cada 
Consórcio Concessionário e para cada Cooperativa 
Permissionária, com a estimativa das respectivas Taxas 
Internas de Retorno (TIR); iii) Estimativa dos fluxos de 
caixa realizados (Fluxos de Caixa do Acionista), isto é, 
considerando os preços de mercado, a estrutura de capital 
e de financiamento do setor, para cada Consórcio 
Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, com 
a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno 
(TIR) para o acionista; iv) Análise detalhada dos estudos e 
fluxos de caixa projetados apresentados ao Poder 
Concedente pelas Concessionárias e Permissionárias, para 
cada um dos aditivos assinados desde 2003. 

 
1.1.3. FASE 3 - ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 
1.1.3.1. Etapa 3.1 – Verificação das receitas e despesas do Serviço 

de Transporte Coletivo Público de Passageiros, no período 
compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos 
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registros da conta de gestão financeira (Conta Sistema), 
gerida pela SPTrans. 
 

1.1.3.2. Etapa 3.2 - Apuração do fluxo de caixa do Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, no período 
compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir das 
receitas e despesas (usos) registradas na Conta Sistema 
gerida pela SPTrans, identificando os elementos que 
contribuíram para as variações observadas (integrações, 
gratuidade, aumento dos custos dos serviços, reajuste 
tarifário, multas, etc). 

 
1.1.4. FASE 4 - ANÁLISE DO MODELO DE FISCALIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS 
DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 
1.1.4.1. Etapa 4 - Verificação da eficácia e da consistência do 

modelo operacional e dos sistemas de monitoramento e 
fiscalização utilizados pela SPTrans em avaliar a qualidade 
e identificar de forma sistematizada os desvios na 
prestação dos serviços concedidos. 
 

1.1.5. FASE 5 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS DOS CONTRATOS EM VIGOR 
 
1.1.5.1. Etapa 5 - Verificação do cumprimento dos requisitos 

mínimos e obrigações previstas nos contratos e normativos 
e estimativa dos ganhos eventualmente obtidos pelas 
empresas com os desvios na prestação dos serviços 
outorgados. 
 

1.1.6. FASE 6 – FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1.1.6.1. Etapa 6 - Reunião final para apresentação e validação dos 

trabalhos pela Contratante. 
 

1.2. A forma, o prazo e as condições da prestação dos serviços estão 
devidamente explicitados no Anexo XV - Minuta de Contrato, Anexo I – 
Termo de Referência e demais Anexos, os quais integram o presente Edital. 

 
 
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar do presente certame pessoas jurídicas, legalmente 

constituídas, que operem no ramo de atividades pertinente ao objeto licitado, 
desde que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos. 
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2.1.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 
 

2.2. A participação nesta licitação estará impedida às pessoas físicas, bem como 
às jurídicas que, na data prevista neste Edital para a entrega dos envelopes, 
encontrarem-se em qualquer uma das seguintes situações: 
 
2.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

 
2.2.2. Com falência decretada; 

 
2.2.3. Estiverem sob pena de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração; 
 

2.2.4. Impedidas de participar de licitação, de acordo com o previsto no 
artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
2.2.4.1. A observância das vedações do subitem 2.2 é de inteira 

responsabilidade da LICITANTE que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 
2.3. 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. 
 

2.4. As empresas interessadas em participar desta licitação poderão efetuar, 
caso queiram, visita técnica para constatar as condições de execução e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

 
2.4.1. A LICITANTE deverá solicitar o agendamento da visita técnica pelo 

e-mail daniela.swiatek@sptrans.com.br até às 17h do último dia útil 
que anteceder o prazo estipulado no item 2.4.2. (05/11/2013) 

 
2.4.1.1. As dúvidas sobre o agendamento poderão ser 

esclarecidas pelo telefone (11) 3396-6982, das 9h às 17h, 
com a Sra. Daniela Coimbra Swiatek ou Sra. Gislaine 
Ferreira. 

 
2.4.2. As visitas deverão ser efetuadas por representante da LICITANTE, 

formalmente credenciado para o ato e se dará até o último dia útil 
antes do prazo final para esclarecimentos fixado no item 3.3.1. 
(06/11/2013) 

 
2.4.2.1. O representante deverá apresentar Carta de 

Credenciamento para a Visita Técnica – Anexo XVI, 
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impressa em papel timbrado da empresa e assinada por 
seu representante legal. 

 
CAPÍTULO III – DAS INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES 
 
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: 
“CONCORRÊNCIA nº 007/2013.” 
(Razão Social ou denominação Social e endereço da LICITANTE) 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE 
EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO 
INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA; ou 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL; ou 
ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Entrega e Abertura: (conforme aviso) 

 
 
 

No centro: 
“SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans” 

Rua Boa Vista nº 136 – 5º andar/frente 
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: 
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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 V - 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 V 
- Modelo de Carta de Credenciamento. 

 
3.2.2. Declaração de Atendimento às Exigências de Habilitação, 

conforme o modelo demonstrado no Anexo XII – Modelo de 
Declaração das Exigências de Habilitação. 

 
3.2.3. Cópia do Contrato Social ou documento equivalente da 

LICITANTE, para validar a assinatura do representante legal, na 
Carta de Credenciamento – Anexo V e Declaração de 
Atendimento às Exigências de Habilitação – Anexo XII. 

 
3.2.4. Declaração de Atendimento às exigências e especificidades de 

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

 
Dos Esclarecimentos 

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

poderão fazer, por escrito, consultas à SPTrans conforme definido a seguir: 
 

3.3.1. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à 
Comissão Permanente de Licitações, por escrito, mediante 
protocolo, na Rua Boa Vista nº 136 – 4º andar/frente – São 
Paulo/SP, ou por meio do fax número 11 3112-1422, 
devidamente assinadas pelo representante legal da empresa 
interessada, até 5 (cinco) dias úteis imediatamente anteriores 
àquele designado para a entrega dos envelopes. (07/11/2013) 

 
3.3.2. A SPTrans responderá oficialmente às consultas sem indicar, 

porém, a interessada que as formulou. 
 

3.3.3. Será publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (D.O.C.) 
o Aviso de disponibilização das respostas às consultas dos 
interessados, na forma de “Boletim de Esclarecimentos”, no site 
“www.sptrans.com.br”. 
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3.3.3.1. Será atribuído um número sequencial, a partir do 
número 01, aos “Boletins de Esclarecimentos” e seu 
conteúdo será agregado ao Edital, como se nele 
transcrito. 

 
 CAPÍTULO IV – REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS 

LICITANTES 
 
4.1. As LICITANTES poderão indicar um representante para intervir em qualquer 

fase do procedimento licitatório e responder, para todos os efeitos, no 
presente momento ou a posteriori, por sua representada. 
 

4.2. O Instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE será: 
 

4.2.1. Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular 
de Procuração, com prazo de validade em vigor, ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo V, em 
cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os 
poderes necessários à prática de todos os atos pertinentes ao 
certame. 

 
4.2.2. Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou 

dirigente da empresa LICITANTE, deverá apresentar, juntamente 
com a Carta de Credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes 
necessários para, isoladamente ou em conjunto, exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
4.3. Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de 

Procuração ou Carta de Credenciamento, é obrigatório o reconhecimento 
da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por cartório competente, bem 
como a apresentação da documentação que lhe(s) comprove(m) a 
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou 
representante credenciado (Estatuto, Contrato Social etc.). 
 

4.4. No caso previsto no subitem 4.2.2., quando tratar-se de empresa individual 
ou sócio com poderes para representar a empresa isoladamente, torna-se 
dispensável a apresentação de Carta de Credenciamento. 

 
4.5. O representante (procurador, credenciado ou proprietário) deverá estar 

munido de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, 
identificar-se. 

 
4.6. Nas sessões públicas, somente será admitida a participação efetiva de um 

único representante de cada LICITANTE durante os trabalhos. 
 

4.7. Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no 
subitem 4.2, a LICITANTE ficará sem representante perante a Comissão 
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Permanente de Licitação, não podendo fazer consignar em Ata suas 
observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um 
mandatário, persistindo a situação até que esta necessidade seja atendida, 
sendo-lhe resguardado o direito de assistir à sessão pública. 

 
4.7.1. A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a 

inabilitação ou desclassificação da LICITANTE. 
 

4.8. Os documentos indicados neste Capítulo e em seus subitens poderão ser 
apresentados no original, em fotocópias autenticadas na forma da Lei, em 
publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita pela 
Comissão Permanente de Licitações na sessão de abertura. 
 
 

CAPÍTULO V – DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA TÉCNICA 
 
5.1. A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 01, de 

acordo com o Modelo de Proposta Técnica – Anexo X, contendo a 
identificação da LICITANTE, datada, rubricada em todas as suas páginas, 
devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(ais), devendo obedecer 
as condições contidas neste Edital e seus Anexos, especialmente, obedecer 
ao disposto no Anexo IV – Critérios de Apresentação e Pontuação das 
Propostas Técnicas. 

 
5.2. Todos os documentos inseridos no Envelope de Proposta Técnica deverão 

ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por Cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos 
termos do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
5.3. Quaisquer declarações firmadas pelas LICITANTES, se for o caso, deverão 

estar assinadas pelo(s) seus(s) representante(s) legal(ais). 
 
5.4. Toda a documentação apresentada na Proposta Técnica deverá, 

preferencialmente, ser encadernada, rubricada e numerada sequencialmente 
e, ainda, conter, no início, um sumário das matérias com as páginas 
correspondentes. 

 
 
CAPÍTULO VI – DO ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser encaminhada no ENVELOPE n.º 

02, de acordo com o Modelo de Proposta Comercial – Anexo XI, em 1 
(uma) via, contendo a identificação da LICITANTE, datada, rubricada em 
todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), dela constando: 
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a) Preço total de cada item grafado numericamente; 
 

b) Preço global grafado(s) numericamente e por extenso; 
 

c) Prazo de validade da proposta comercial que deverá ser de, no mínimo, 
120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação à 
Comissão Permanente de Licitações; 

 
d) Declaração de que a LICITANTE conhece e concorda com todas as 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

6.1.1. As propostas que omitirem o prazo previsto na alínea “c” do item 
6.1 serão entendidas como válidas pelo prazo indicado na 
respectiva alínea. 

 
6.1.2. A Proposta Comercial – Anexo XI deverá ser apresentada no 

formato de planilha eletrônica, conforme modelo que integra os 
documentos desta Licitação, na qual a LICITANTE deverá 
preencher apenas o campo destacado com a cor VERDE. Todos 
os demais campos serão calculados e preenchidos 
automaticamente, não devendo ser alterados, sob pena de 
desclassificação. 

 
6.2. Os preços deverão ser expressos em Real (R$), inclusive os unitários, com 2 

(duas) casas decimais, devendo neles estar incluídos todos os impostos, 
taxas, transportes, material, mão-de-obra e demais custos diretos e indiretos 
aplicáveis e constituirão a única remuneração pela prestação de serviços 
licitada. 

 
6.3. A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e seus 

Anexos. Não será admitida proposta incompleta. 
 

6.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente 
de Licitações. 

 
6.5. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe o conhecimento e 

aceitação integral deste Edital e todos os seus Anexos, nos quais estão 
detalhadas todas as informações e/ou condições para a prestação de 
serviços licitada. 

 
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, 
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para comprovar a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica, além das 
respectivas declarações exigidas. 

 
7.2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme o caso, 

consistirá em: 
 

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. 

 
7.2.5. Termo de Compromisso Público ou Particular de Constituição do 

Consórcio, para as empresas que optarem pela formação de 
Consórcio, sendo que deverão apresentar a subscrição dos 
consorciados, com a indicação da empresa líder, que deverá ter 
participação majoritária na composição do mesmo, bem como 
atender às condições estabelecidas no Capítulo VIII do Edital. 

 
7.3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá 

em: 
 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

 
7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se 

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

 
7.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, como segue: 
 

7.3.3.1. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
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expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio 
da Unidade Administrativa da sede da LICITANTE. 

 
7.3.3.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, 

podendo ser: 
 

7.3.3.2.1. Certidão Negativa de Débitos 
expedida pela Secretaria Estadual da 
Fazenda, por meio da unidade 
administrativa da sede da 
LICITANTE; ou 

 
7.3.3.2.2. Certidão Negativa de Débitos 

expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, nos termos da 
Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 
13/08/2010; ou 

 
7.3.3.2.3. Documento oficial comprobatório de 

isenção ou de não incidência, 
acompanhado de declaração 
assinada pelo representante legal da 
LICITANTE, sob as penas da lei, 
conforme Anexo XIII - Modelo de 
Declaração de Isenção/Não 
Incidência Estadual. 

 
7.3.3.3. Certidão Negativa de Débitos Tributários 

Mobiliários, relativa à sede da LICITANTE. 
 

7.3.3.3.1. Caso a LICITANTE não esteja cadastrada 
como contribuinte no Município de São 
Paulo, deverá também apresentar 
Declaração, conforme Anexo XIV - 
Modelo de Declaração (Prefeitura de São 
Paulo), firmada pelo representante legal, 
sob as penas da Lei, do não 
cadastramento e de que nada deve à 
Fazenda do Município de São Paulo, 
relativamente aos tributos relacionados 
com a prestação licitada. 

 
7.3.3.3.1.1. Caso a LICITANTE sediada 

fora do Município possua 
qualquer cadastro como 
contribuinte no Município de 
São Paulo deverá apresentar 
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todas as respectivas 
Certidões Negativas de 
Débitos Tributários Mobiliários 
- sede/filiais. 

 
7.3.3.4. Certidão Negativa de Débitos relativos às 

Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
emitida pela Receita Federal do Brasil – CND/INSS. 

 
7.3.3.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o 

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). 
 

7.3.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
emitida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei 
Federal nº 12.440/2011 e Orientação Normativa nº 
01/2012-PGM.G da Secretaria de Negócios 
Jurídicos. 

 
7.3.3.7. 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. 

 
7.3.3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, na 

hipótese de apresentarem alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, terão o prazo de 
04 (quatro) dias úteis, contados da data da 
publicação no DOC da decisão de homologação do 
certame para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

 
7.3.3.8.1. Decairá do direito à contratação a 

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

 
7.4. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá 

em: 
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7.4.1. Prova de ter a LICITANTE, Patrimônio Líquido mínimo 
equivalente R$ 859.981,34 (oitocentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) 
na data estabelecida para a entrega dos envelopes nºs 01, 02 e 
03 sendo que para a condição de participação em Consórcio 
será exigida a comprovação de Patrimônio Líquido mínimo 
equivalente a R$ 1.117.975,74 (um milhão, cento e dezessete 
mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos), inexigível este acréscimo para os consórcios 
compostos, em sua totalidade por micro e pequenas empresas 
assim definidas em Lei. 
 
7.4.1.1. A comprovação do Patrimônio Líquido mínimo deverá 

ser efetuada por meio dos dados constantes do 
último balanço apresentado ou publicado, na forma 
da lei. 

 
7.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 
incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do 
balanço, devidamente carimbadas pela Junta Comercial ou 
cartório competente, que comprove a boa situação financeira da 
empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios; 

 
7.4.2.1. As empresas sujeitas a Lei Federal nº 6.404/76 (Lei 

das S.A.), deverão apresentar as demonstrações 
contábeis publicadas na Imprensa Oficial. 

 
7.4.2.2. As demonstrações das demais empresas deverão 

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

 
7.4.2.3. Serão recebidos o balanço patrimonial impresso e 

assinado pelo responsável da empresa e pelo 
contador, bem como o protocolo que comprove o 
envio do balanço digital à Junta Comercial. 

 
7.4.2.4. As empresas com menos de um exercício financeiro 

devem cumprir a exigência deste item mediante 
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apresentação de Balanço de Abertura, devidamente 
registrado. 

 
7.4.3. Para avaliar a situação financeira das empresas será utilizado o 

Índice de Liquidez Geral (ILG), calculado segundo a fórmula a 
seguir indicada: 

 

ILG = AC + RLP 
PC + ELP 

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

 
7.4.3.2. Os índices serão calculados 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. 

 
7.4.4. Certidão negativa de falência, concordata e recuperações 

judiciais e extrajudiciais, no caso de sociedades comerciais, 
expedida pelo Distribuidor Judicial, ou Certidões dos 
Distribuidores Forenses Civis, no caso de sociedades civis, da 
sede da pessoa jurídica, datada de até 60 (sessenta) dias 
anteriores a entrega dos Envelopes, 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, nos termos do art. 32 
da Lei Federal nº 8.666/93, expedida pelo Ofício 
competente, esclarecendo o posicionamento da(s) 
ação(ões). 
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7.5. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
 

7.5.1. Registro ou inscrição da LICITANTE na entidade profissional 
competente. 

 
7.5.2. Declaração de Disponibilidade, comprovando que a LICITANTE, 

caso seja Contratada, terá disponibilidade técnica, escritório, 
condições financeiras para arcar com os investimentos 
necessários para execução do Contrato, aparelhagem e 
equipamentos adequados, incluindo a equipe técnica mínima 
indicada no item 10 do Termo de Referência – Anexo I, para 
prestação dos serviços em São Paulo, ainda que não seja 
sediada nesta Capital, assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais) da LICITANTE, conforme modelo indicado no Anexo VI 
– Declaração de Disponibilidade. 
 

7.6. Além dos documentos de habilitação previstos neste Capítulo, deverão ser 
apresentados, ainda, no Envelope n° 03: 
 

7.6.1. DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega 
trabalhador nas situações previstas no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, 
conforma Anexo VII; 
 

7.6.2. DECLARAÇÃO de Elaboração Independente de Proposta, 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da LICITANTE, 
conforme modelo previsto no Anexo IX. 
 

7.6.3. DECLARAÇÃO, sob as penalidades legais, de que não possui 
fato impeditivo na licitação e que possui pleno conhecimento das 
condições estabelecidas, conforme Anexo XVII – Modelo de 
Declaração de Não Impedimento. 

 
7.7. Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da 

seguinte forma: 
 

a) caso a LICITANTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar 
em nome da matriz; 

 
b) caso a LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles, que comprovadamente, pela própria 
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 
c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica previsto(s) neste Edital 

poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da LICITANTE, com CNPJ da 
matriz e/ou da filial. 
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7.8. Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar 

acompanhados das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive 
quanto aos registros. 

 
7.9. As certidões e demais documentos que possuem validade, deverão estar 

com vigência plena na data limite fixada para apresentação das propostas. 
 

 
 

CAPÍTULO VIII – DO CONSÓRCIO 
 
8.1. As empresas que optarem pela participação reunidas em consórcio deverão 

observar o quanto segue: 
 
8.1.1. Não serão permitidos consórcios posteriores à apresentação das 

propostas. 
 

8.1.2. Será admitida a participação de consórcios compostos por 
empresas, devendo os integrantes apresentarem prova de 
compromisso de constituição de consórcio, público ou particular, 
conforme exigido pelo item 7.2.5, bem como atenderem 
isoladamente todas as exigências de habilitação, exceto nos 
seguintes casos: 1) Patrimônio Líquido e 2) Qualificação Técnica, 
item 5.5 e seus subitens. 

 
8.1.3. O Termo de Compromisso Público ou Particular de Constituição do 

Consórcio deverá contemplar as seguintes condições: 
 

8.1.3.1. Indicar a participação e definir as obrigações e a 
responsabilidade solidária de cada consorciado pelos 
atos praticados em consórcio; 
 

8.1.3.2. Listar os serviços que estarão sob responsabilidade 
de cada empresa participante do consórcio; 

 
8.1.3.3. Indicar o percentual de participação de cada empresa 

consorciada; 
 

8.1.3.4. Definir e conferir à empresa-líder amplos poderes 
para representar os consorciados no procedimento 
licitatório, no contrato e nos pagamentos. 

 
8.1.4. Será permitido o consórcio de empresas brasileiras com 

empresas estrangeiras, legalmente instaladas no país e 
constituídas segundo a legislação brasileira, desde que liderado 
pelas primeiras, conforme o art. 33, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
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8.1.5. As empresas que integrarem algum consórcio participante não 

poderão participar da presente licitação em outro consórcio ou 
isoladamente. 

 
8.1.6. O prazo de duração do consórcio deve ser de, no mínimo, 12 

(doze) meses, a partir da assinatura do Contrato. 
 
 
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 V; 
 
9.1.2.3. Declaração de Atendimento às Exigências de 

Habilitação, conforme Anexo XII; 
 
9.1.2.4. Cópia do Contrato Social ou documento equivalente 

para validar a assinatura do representante legal nos 
documentos descritos nos subitens 9.1.2.2 e 9.1.2.3. 

 
9.1.2.5. Declaração de Atendimento às exigências de 

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

 
9.1.3. Os documentos serão rubricados pela Comissão Permanente de 

Licitações e pelos representantes legais das LICITANTES 
presentes. 

 
9.1.4. 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. 

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

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

 
9.1.6. Julgamento pela Comissão Permanente de Licitações das 

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

 
9.1.7. Intimação do resultado do julgamento das Propostas Técnicas, 

mediante publicação no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), quando 
será dado início ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição do recurso administrativo previsto no artigo 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.1.8. Julgados os recursos eventualmente interpostos ou transcorrido o 

prazo recursal sem que as LICITANTES tenham utilizado desse 
direito, será designado o dia, hora e local para abertura dos 
envelopes nº 02 – Proposta Comercial das LICITANTES 
classificadas.  
 

9.1.9. 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.  

 
9.1.10. Julgamento pela Comissão Permanente de Licitações das 

Propostas Comerciais das LICITANTES classificadas, de acordo 
com os critérios estabelecidos no Capítulo IX do presente Edital. 

 
9.1.11. Intimação do resultado do julgamento das Propostas Comerciais, 

mediante publicação no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), quando 
será dado início ao prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição 
do recurso administrativo previsto no artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
9.1.12. Julgados os recursos eventualmente interpostos ou transcorrido o 

prazo recursal sem que as LICITANTES tenham utilizado desse 
direito, será designado o dia, hora e local para abertura dos 
envelopes nº 03 – Documentos de Habilitação. 

 
9.1.13. Sessão pública de abertura dos envelopes nº 03 – Documentos 

de Habilitação das LICITANTES classificadas até os três 
primeiros lugares, cujos documentos neles contidos serão 
rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos 
representantes legais das LICITANTES presentes. 
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9.1.14. Análise, pela Comissão Permanente de Licitações, dos 
Documentos de Habilitação das LICITANTES classificadas até o 
3º lugar. 

 
9.1.15. Divulgação do resultado do julgamento feita mediante publicação 

no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), nos termos o artigo 109, § 1º 
da Lei nº 8.666/93, com a classificação final das LICITANTES, 
nos termos do Edital. 

 
9.1.16. Homologação, adjudicação e autorização para contratação do 

objeto desta licitação pela autoridade competente da SPTrans, 
com publicação no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), após o 
decurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de 
recurso ou após desistência expressa das demais LICITANTES, 
ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

 
9.2. As aberturas dos envelopes nº 01, 02 e 03 serão realizados em atos 

públicos, encerrados com a lavratura das respectivas atas circunstanciadas, 
assinadas obrigatoriamente pela Comissão Permanente de Licitações e 
pelos representantes legais ou credenciados das LICITANTES presentes. 

 
9.3. O conteúdo de cada envelope nº 01, 02 e 03, será rubricado 

obrigatoriamente pela Comissão Permanente de Licitações e pelos 
representantes das LICITANTES presentes, nos termos do artigo 43, § 2º da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.4. 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. 

 
9.4.1. 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 (D.O.C.), sob pena de serem 
destruídos. 

 
CAPÍTULO X – EXAME DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
10.1. As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas pela Comissão 

Permanente de Licitações com base nos critérios estabelecidos no Anexo IV 
– Critérios de Apresentação e Pontuação das Propostas Técnicas. 
 

10.2. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que:  
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10.2.1. deixarem de apresentar quaisquer dos requisitos obrigatórios do 
PT1-A ou do PT2-A conforme definido no Anexo IV – Critérios 
de Apresentação e Pontuação das Propostas Técnicas; 
 

10.2.2. não alcançarem nota técnica (NT) mínima de 70 (setenta) pontos, 
correspondente a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima 
aferível de 100 pontos, conforme disposto no Anexo IV – 
Critérios de Apresentação e Pontuação das Propostas 
Técnicas; 

 
10.2.3. tenham descumprido quaisquer das exigências estabelecidas no 

Anexo IV – Critérios de Apresentação e Pontuação das 
Propostas Técnicas; 

 
10.2.4. mencionem o preço ofertado na Proposta Comercial – Anexo XI. 

 
10.3. A Comissão Permanente de Licitações poderá, no julgamento das Propostas 

Técnicas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem 
o seu conteúdo. 
 

10.4. Considera-se vencida a fase de Classificação Técnica: 
 
a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas 

as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o resultado 
de classificação; ou 
 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de 
recurso; ou 

 
c) após publicação de deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

 
 
10.5. Caso todas as LICITANTES tenham as suas Propostas Técnicas 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá fixar prazo 
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas técnicas, 
escoimadas das causas que motivaram tal desclassificação, na forma do 
disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 

 
CAPÍTULO XI – EXAME DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
11.1. As Propostas Comerciais serão avaliadas pela Comissão Permanente de 

Licitação que examinará o atendimento da conformidade da proposta 
apresentada com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 

11.2. As Propostas Comerciais serão pontuadas em função do preço global 
proposto pela LICITANTE e o preço mínimo dentre as Propostas 
apresentadas, conforme o seguinte critério: 
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     P min 
 NC =                      X 100 sendo: 
     P licit 
  
 

NC = Nota Comercial 
P min = Menor Preço apresentado dentre as LICITANTES 
P licit = Preço da LICITANTE em avaliação 

 
11.3. O preço global estimado para esta licitação é de R$ 8.599.813,41 (oito 

milhões quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e treze reais e 
quarenta e um centavos). 
 

11.4. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão 
Permanente de Licitações, com os seguintes critérios: 

 
11.4.1. Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira 

casa decimal. 
 

11.4.2. A correção efetuada constará na ata de julgamento, podendo ser 
objeto de diligência, se necessário. 

 
11.4.3. Ocorrendo divergência ou dúvida entre os preços grafados 

numericamente e as indicações por extenso, prevalecerão estas 
últimas. 

 
11.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

prazo de validade das propostas, e caso persista o interesse da SPTrans, 
poderá ser solicitada prorrogação da validade dessas a todas as 
LICITANTES classificadas. 

 
11.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) não atendam aos requisitos deste Instrumento Convocatório; 

 
b) não se refiram à integralidade do objeto; 

 
c) tenham inobservado o presente Edital, estejam incompletas ou 

apresentem emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que 
dificulte a exata compreensão do enunciado; 

 
d) tenham sido baseadas em outra proposta; 

 
e) não atendam às exigências estabelecidas em diligências ou neste Edital; 

 
f) apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto 
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quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da 
remuneração; ou superestimados (excessivos) ou manifestamente 
inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44 § 3º 
e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93 ou contenham preço 
máximo superior ao valor global estabelecido no item 11.3 deste edital. 

 
11.6.1. Serão considerados preços inexequíveis os valores que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do Contrato. 

 
11.6.2. Se a Comissão Permanente de Licitações entender que o preço é 

inexequível, poderá solicitar justificativas para a avaliação da 
capacidade de realização, através de documentos que 
comprovem que os custos são coerentes com os de mercado. 

 
11.6.2.1. A não apresentação da documentação mencionada 

no subitem anterior, no prazo determinado pela 
Comissão Permanente de Licitações, resultará na 
desclassificação da proposta da LICITANTE e 
incorrerá em penalidades conforme previsto no 
Capítulo XIX deste Edital. 

 
11.6.3. Caso todas as Propostas Comerciais das LICITANTES sejam 

consideradas desclassificadas, a Comissão Permanente de 
Licitações poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de novas propostas comerciais, escoimadas das 
causas que motivaram tal desclassificação, na forma do disposto 
no § 3º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
CAPÍTULO XII – EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.1. Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que tenham descumprido 

quaisquer das exigências habilitatórias deste Edital ou de seus Anexos, 
ressalvadas as microempresas e as empresas de pequeno porte que 
poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e nos artigos 5º a 7º do Decreto Municipal nº 
49.511/2008. 
 

12.2. A Comissão Permanente de Licitações poderá, no julgamento dos 
Documentos para Habilitação, desconsiderar evidentes falhas formais 
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 
12.3. Considera-se vencida a fase de habilitação: 
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a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de 
todas as LICITANTES ao direito de interposição de recursos contra o 
resultado de habilitação; ou 
 

b) após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de 
recurso(s); ou 

 
c) após publicação de deferimento ou indeferimento do(s) recurso(s) 

interposto(s). 
 

12.4. Caso todas as LICITANTES sejam consideradas inabilitadas, a Comissão 
Permanente de Licitações poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que 
motivaram tal inabilitação, na forma do disposto no § 3º do art. 48 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
 

CAPÍTULO XIII – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA NOTA FINAL 
 
13.1. A Nota Final a ser considerada no julgamento será obtida da média 

ponderada das notas técnica e de preço, de acordo com o estabelecido no 
inciso II do § 2º do art. 46 da Lei nº 8.666/93. 
 

13.2. A Nota Final (NF) atribuída às LICITANTES será obtida pela seguinte 
fórmula: 
 

NF = 0,70 x NT +  0,3 x NC 
 
Onde: 
 
NF = Nota Final 
NT = Nota Técnica 
NC = Nota Comercial 

 
13.3. Concluídas as fases de valoração e avaliação da técnica e do preço, as 

LICITANTES serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com a 
Nota Final (NF) obtida. 
 

13.4. Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração e, 
consequentemente, declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a todas 
as exigências e condições deste Edital e Anexos, apresentar a maior Nota 
Final. 

 
13.5. Em caso de empate das propostas será realizado sorteio entre as 

LICITANTES empatadas para definir a ordem de suas classificações, nos 
termos da lei. 
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13.6. O sorteio tratado no item anterior será realizado em sessão pública 
devidamente marcada e mediante convocação dos interessados para 
participação. 

 
 
 
CAPÍTULO XIV – DOS RECURSOS 
 
14.1. Qualquer LICITANTE poderá recorrer à Autoridade Competente da SPTrans 

das decisões referentes ao resultado do julgamento das propostas técnicas 
ou comerciais, bem como da sua inabilitação ou habilitação de outra 
LICITANTE.  

 
14.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 

da divulgação da decisão ou da lavratura da ata, perante a Comissão 
Permanente de Licitações, que poderá reconsiderar sua decisão ou 
encaminhá-lo à Autoridade Competente da SPTrans, devidamente 
informado. 

 
14.3. O recurso contra o resultado do julgamento das propostas técnicas, 

comerciais ou habilitação será recebido com efeito suspensivo, podendo-se, 
ainda, atribuir a mesma eficácia aos demais recursos, caso a Autoridade 
Competente da SPTrans assim entender conveniente, por provocação ou 
não da Comissão Permanente de Licitações.  

 
14.4. Enquanto não decidido o recurso a que se der efeito suspensivo, a 

Comissão Permanente de Licitações não efetivará a classificação das 
propostas e a habilitação. 

 
14.5. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitações comunicará as 

LICITANTES, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
limitada a discussão ao objeto recursal. 

 
14.6. No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será concedida vista dos 

autos às LICITANTES que as solicitarem, independentemente de 
requerimento, na Gerência de Contratações Administrativas - GCA, na Rua 
Boa Vista nº 136 - 4º andar/frente, de onde não poderão ser retirados. 

 
14.7. Caso a LICITANTE queira obter cópias de documentos juntados ao 

processo licitatório, poderá fazê-lo mediante requerimento, por escrito, e 
pagamento do valor correspondente. 

 
CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1. Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura 

interpostos, a Comissão Permanente de Licitações encaminhará o processo 
à autoridade competente, Sr. Diretor de Administração e Finanças da 
SPTrans, para homologação do procedimento licitatório e adjudicação do 
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objeto à LICITANTE classificada em primeiro lugar (detentora da maior nota 
final) 
 

CAPÍTULO XVI – DA CONTRATAÇÃO E DA GARANTIA 
 
16.1. A LICITANTE vencedora será convocada pela SPTrans, por escrito, a 

comparecer em data, local e hora indicados, para assinatura do contrato e 
deverá estar munida dos seguintes documentos: 

 
a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais 

alterações, documentos estes que poderão ser substituídos apenas pela 
última alteração, caso seja consolidada; 

 
b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, este último com firma 

reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando 
não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou 
Contrato social; 

 
c) Prestação da garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do preço global indicado na sua proposta, na forma da Cláusula 
Sexta da Minuta de Contrato – Anexo XV. 

 
16.2. A recusa injustificada por parte da ADJUDICATÁRIA para a assinatura do 

Contrato, ou ainda, o descumprimento do disposto na alínea “c” do item 
15.1, será configurado como descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA infratora ao pagamento de multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor global proposto em sua 
Proposta Comercial, além de outras sanções legais cabíveis. 

 
16.3. O registro da LICITANTE no Cadastro Informativo Municipal - CADIN 

Municipal impede a celebração do contrato e quaisquer pagamentos, nos 
termos da Lei nº 14.094/05 e do Decreto nº 47.096/06. 

 
16.3.1. 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. 

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

Municipal nº 14.094/05, o Decreto Municipal nº. 47.096/06 e a 
Portaria nº 58/06-SF, da Secretaria Municipal de Finanças. 

 
16.4. Não atendendo a ADJUDICATÁRIA à convocação para assinar o Contrato 

ou deixando de fazê-lo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á 
outra LICITANTE, segundo a ordem de classificação final, caso não haja 
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interesse da SPTrans na realização de nova licitação, nos termos do art. 64 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

16.5. O disposto no item 16.2 não se aplica às LICITANTES remanescentes 
convocadas para a assinar o Contrato, nos termos e condições da 
ADJUDICATÁRIA, quando esta deixar de assiná-lo.  

 
16.6. 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 Três de Dezembro, 34 – 1º andar - Centro, 
conforme Anexo XVIII - Modelo de Carta de Autorização de Crédito em 
Conta Corrente. 

 
CAPÍTULO XVII – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
17.1. Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras definidas na Minuta 

de Contrato – Anexo XV, obriga-se a CONTRATADA a: 
 

17.1.1. Assegurar a boa qualidade dos serviços prestados. 
 

17.1.2. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e 
prejuízos que causar por descumprimento, omissões ou desvios 
na qualidade técnica do objeto desta licitação. 

 
17.2. As demais obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão 

definidas e detalhadas na Minuta de Contrato – Anexo XV. 
 
CAPÍTULO XVIII – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1. As condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do 

reajustamento de preço estão definidas na Minuta de Contrato – Anexo 
XV. 
 

18.2. Os recursos orçamentários para atender às despesas advindas da 
contratação estão disponíveis Conforme RC nº 14.575. 

 
CAPÍTULO XIX – DAS PENALIDADES 
 
19.1. A LICITANTE que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a 

proposta ou fizer declaração falsa, garantido o direito prévio de citação e 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais, 
conforme §11 do art. 16 da Lei Municipal nº 13.278/02, alterada pela Lei 
Municipal nº 14.145/06, observados os procedimentos contidos no Capítulo 
X do Decreto Municipal nº 44.279/03. 
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19.2. Será aplicada a penalidade de multa, correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor da proposta, à microempresa ou empresa de pequeno porte que 
não promover a regularização da documentação fiscal no prazo estabelecido 
no item 7.3.3.8.1, e quando a adjudicatária não atender a convocação para 
assinatura do contrato, conforme estabelecido no item 16.2. do Edital. 

 
19.3. Para a aplicação de penalidades serão observados os procedimentos 

contidos no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03, alterado pelo 
Decreto Municipal nº 47.014/06 e no estabelecido em normas internas, 
garantido o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 

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

demais. 
 
CAPÍTULO XX – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
20.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital de Licitação, 

perante a SPTrans, a LICITANTE ou qualquer cidadão que não o fizer no 
respectivo prazo que anteceder à abertura da sessão pública do certame em 
referência, nos termos do artigo 41, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
20.2. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações e protocolizadas no horário e endereço citados no 
Aviso do Edital. 

 
20.2.1. Somente serão consideradas as impugnações apresentadas em 

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

 
20.3. 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 XXI – DOS CASOS OMISSOS 

 
21.1. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitações 

- CPL, regidos pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, nº 
14.094/05 e legislação correlata, com observância aos princípios de direito 
público, normas gerais da legislação federal e específicas da legislação 
municipal e, subsidiariamente, os preceitos de direito privado. 

 
CAPÍTULO XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1. 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. 
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22.2. Os documentos de habilitação solicitados neste Edital poderão ser 
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos 
termos do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93.  

 
22.3. Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade em vigor na 

data da apresentação das propostas. 
 

22.3.1. Os documentos que dependem de prazo de validade, e que não 
estiver expresso no próprio corpo, em lei ou neste Edital, devem 
ter sido expedidos no máximo até 60 (sessenta) dias anteriores à 
data da apresentação das propostas. 

 
22.3.2. Os documentos emitidos via Internet ficarão sujeitos a diligências 

a serem efetuadas pela Comissão Permanente de Licitações, nos 
respectivos sites, com o propósito da verificação da autenticidade 
das informações neles contidas. 

 
22.4. A qualquer tempo, antes da comunicação do resultado, a SPTrans poderá 

inabilitar a LICITANTE ou desclassificar sua proposta, sem que caiba a esta 
direito de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a tomar 
conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade 
financeira, comprometa sua capacidade técnica ou administrativa. 

 
22.5. É facultado à Comissão Permanente de Licitações, ou a autoridade superior, 

em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta, 
conforme § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
22.6. A SPTrans poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente à sua abertura, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
fundamentado quando, em ambos os casos, serão assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
22.7. Em caso de eventual revogação, isto não representará direito das 

interessadas a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação 
de valores. 

 
22.8. Serão considerados dias úteis, exclusivamente para os fins previstos na Lei 

e neste Edital, aqueles em que houver expediente normal na sede da 
SPTrans. 

 
CAPÍTULO XXIII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
23.1. Integram o presente Edital tal como se aqui transcritos: 
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Anexo XIV  Modelo de Declaração (Prefeitura de São Paulo) 

Anexo XV  Minuta de Contrato 

Anexo XVI Modelo de Carta de Credenciamento para Visita Técnica 
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São Paulo, 27 de setembro de 2013. 

 
 

Waldomiro Carlos Moreira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

ATUALMENTE EM VIGOR 

 

1 – JUSTIFICATIVA  

O sistema de transporte público do Município de São Paulo é regulado pela 

Secretaria Municipal de Transportes - SMT. A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, 

empresa de economia mista vinculada à SMT, cabe a execução das políticas 

definidas pela Secretaria no que tange ao transporte coletivo urbano sobre pneus, em 

particular a gestão e a fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Público por 

Ônibus do Município de São Paulo, cuja prestação dos serviços é delegada pelo 

poder público mediante contratos de Concessão e Permissão. O sistema de 

transporte coletivo por ônibus no Município de São Paulo é composto por uma rede 

integrada organizada em dois subsistemas: o estrutural, atualmente organizado em 8 

(oito) áreas e operado por meio de concessões; e o local, também organizado em 8 

(oito) áreas e operado por meio de permissões. 

Tendo em vista o vencimento dos contratos de 7 (sete) das oito áreas de concessão 

e dos contratos das 8 (oito) áreas de permissão em 2013, faz-se necessário a 

realização de novos procedimentos licitatórios visando manter a regularidade e 

aprimorar a qualidade dos serviços. Assim, no mês de junho de 2013, a Prefeitura do 

Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes – SMT 

disponibilizou para Consulta Pública os editais destinados à Concorrência a ser 

realizada para as novas outorgas do serviço de transporte coletivo público de 

passageiros. Não obstante, em decorrência de questionamentos da sociedade civil, a 

referida concorrência pública foi declarada prejudicada e suspensa pela Prefeitura. 

Neste contexto, objetivando colher subsídios para a elaboração dos Editais a serem 

utilizados na nova Licitação para os serviços de transporte coletivo e aumentar a 

transparência dos dados referentes ao sistema de transportes para a população, esse 

contrato visa buscar empresas  ou consórcios de empresas com capacidade de 

realizar estudos econômico-financeiros dos contratos em vigor, verificando, inclusive, 

o cumprimento das cláusulas contratuais por parte das Concessionárias e 

Permissionárias. Procura-se também obter informações, por meio de exame 

competente e imparcial, de elementos relacionados à própria SPTrans, enquanto 

responsável pela gestão financeira, monitoramento e fiscalização da operação dos 

serviços que constituem o Sistema de Transportes Coletivo Público da Cidade de São 

Paulo . 

2 – CONCEITOS, DEFINIÇÕES E INTER-RELAÇÕES 

2.1 – Atualmente a organização operacional do Sistema de Transporte Coletivo 

Público Municipal de Passageiros por Ônibus na Cidade de São Paulo considera a 
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divisão dos serviços de linhas de ônibus em dois subsistemas com funções e 

atendimentos distintos: 

 Subsistema estrutural – responde pela macroacessibilidade do município, 

integrando as diversas regiões às áreas centrais da cidade. É composto por linhas 

operadas por veículos de médio e grande porte (básicos, padrons, articulados e 

biarticulados), destinadas a atender as ligações de maior demanda do modal sobre 

pneus. O Subsistema Estrutural está atualmente organizado em 8 (oito) áreas 

operacionais. 

 Subsistema local - responde pela microacessibilidade urbana, alimentando a 

malha estrutural e atendendo aos deslocamentos internos em cada região da 

cidade, com linhas operadas por ônibus básicos e de menor porte. O Subsistema 

Local está atualmente organizado em 8 (oito) áreas operacionais. 

2.2 – A operação de cada uma das áreas que compõem o Subsistema Estrutural foi 

delegada por meio de Concessão, nos termos da Concorrência Pública nº 012/2002 e 

da Concorrência Pública nº 006/2006 realizadas pela Prefeitura de São Paulo, aos 

Consórcios relacionados a seguir: 

I - Consórcio Bandeirante de Transporte (área 1) 

II - Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. (área 2) 

III - Consórcio Plus (área 3) 

IV - Consórcio Leste 4 (área 4) 

V - Via Sul Transportes Urbanos Ltda. (área 5) 

VI - Consórcio Unisul (área 6) 

VII - Consórcio Sete (área 7) 

VIII - Consórcio Sudoeste de Transporte (área 8) 

2.3 – Os contratos de concessão encerraram-se em julho de 2013, com exceção 

daquele referente à área 4, tendo sido renovados com os mesmos concessionários, 

com duração de até 12 meses. O contrato da área 4 encerrar-se-á em 2017. 

2.4 – A operação de cada uma das áreas que compõem o Subsistema Local foi 

delegada por meio de Permissão, nos termos da Concorrência Pública nº 013/2002 

realizada pela Prefeitura de São Paulo, às Cooperativas relacionadas a seguir: 

I - Cooperativa Transcooper Fênix (área 1); 

II - Cooperativa Transcooper Fênix (área 2); 

III - Cooperativa Aliança Paulistana (área 3); 

IV - Cooperativa Transcooper (área 4); 

V - Cooperativa Aliança Cooperpeope (área 5); 

VI - Cooperativa Autho Pam (área 6); 



 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Página 3 de 25 

 

VII - Cooperativa Autho Pam (área 7); 

VIII - Cooperativa Unicoopers (área 8); 

2.4 – Os contratos de permissão encerraram-se em julho de 2010, quando foram 

prorrogados por um período de 3 anos. Em julho de 2013, ocorreu nova prorrogação, 

com os mesmos concessionários, com duração de até 12 meses.  

2.5 – Compete à Secretaria Municipal de Transportes - SMT, por meio da SPTrans, a 

gestão das outorgas, a avaliação da qualidade dos serviços prestados, a negociação 

com operadores, a gestão de cláusulas contratuais, a arbitragem e a aplicação de 

penalidades oriundas dos contratos, de acordo com as diretrizes e políticas 

estabelecidas pela Prefeitura do Município de São Paulo. 

2.5 – Compete ainda à SPTrans, conforme a Lei 13.241/01 e Decreto 53.887/13, a 

gestão financeira das receitas e despesas comuns ao Serviço de Transporte Coletivo 

Público de Passageiros. Esta gestão é realizada através de contas bancárias 

específicas denominadas “sistema”, as quais centralizam todas as movimentações 

financeiras relativas às receitas auferidas pelo Sistema e aos pagamentos realizados 

aos operadores pelos serviços executados. 

2.6 – No Sistema de Transporte de Passageiros por Ônibus na Cidade de São Paulo, 

a remuneração recebida pelos operadores é calculada diariamente conforme os 

valores e regras fixadas nos contratos e aditivos, sendo esta remuneração dissociada 

da tarifa paga pelo passageiro.  

2.7 – Desde 2004, o Sistema conta com uma política de tarifação cuja cobrança para 

o usuário é realizada por período de uso do sistema e não mais por embarque 

efetuado. A partir de 2005 foi implementada a integração com outros sistemas de 

transporte (metrô, trem e ônibus metropolitano). Assim, os valores pagos pelos 

passageiros dependem da realização ou não de integração e do tipo de integração 

realizada dentro do período de integração (ônibus-ônibus; ônibus-trilhos ou ônibus-

ônibus metropolitano). Existem ainda as gratuidades previstas em legislação. A 

parcela da tarifa paga pelo passageiro que vem a constituir efetivamente a receita do 

Serviço de Transporte de Passageiros por Ônibus depende do tipo de passageiro e 

do tipo de integração realizada. A distribuição da receita é efetivada a partir do 

encontro de contas das receitas envolvidas, considerando as regras e os descontos 

tarifários fixados nos convênios celebrados entre os partícipes envolvidos nas 

integrações. 

2.8 – As concessionárias e permissionárias, por sua vez, são remuneradas a cada 

passageiro transportado, de acordo com a remuneração por passageiro estabelecida 

nos contratos e termos de aditamento, incluídas as integrações realizadas. São 

acrescidas a esta remuneração outras parcelas de receitas adicionais ou 

extratarifárias referentes a: equipamentos embarcados nos ônibus (AVL) e de 

Bilhetagem Eletrônica, receitas decorrentes da exploração de publicidade nos 

veículos e terminais e exploração de outras atividades conexas previstas nos 

contratos ou autorizados durante sua vigência pelo Poder Concedente. 
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2.9 – Os contratos de concessão incluem ainda a remuneração referente a operações 

especiais, ao Serviço Atende e à operação de 2 (duas) linhas circulares que operam 

na Cidade Universitária (Concessionária área 8). Nos contratos de permissão, a 

demanda diária de passageiros transportados de cada permissionário é ajustada 

pelos Fatores de Integração e de Gratuidade. 

2.10 – Os ajustes em relação ao aluguel de frota e garagem pública, aos custos de 

comercialização bem como multas contratuais ou decorrentes da operação são 

realizados diretamente sobre a remuneração dos operadores. 

3 – OBJETO 

3.1 – Contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviços 

de verificação independente dos Contratos de Concessão e Permissão do Serviço 

Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus no Município de São 

Paulo atualmente em vigor, compreendendo as seguintes fases de trabalho: 

FASE 1 - PLANEJAMENTO  

Etapa 1 - Planejamento das atividades, abrangendo visita de reconhecimento, 

proposta detalhada de agenda e apresentação da programação, agenda e 

cronograma de trabalho. 

FASE 2 - ANÁLISE CONTÁBIL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS CONTRATOS 

DE PERMISSÃO E CONCESSÃO EM VIGOR 

Etapa 2.1 - Revisão dos registros e demonstrações contábeis das empresas 

Concessionárias e cooperativas Permissionárias, referentes ao exercício de 2012, e 

apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas Contábil a ser adotado nas 

próximas licitações. 

Etapa 2.2 - Verificação, mensuração e análise dos custos e das receitas percebidas, 

dos investimentos realizados e dos lucros aferidos, individualmente, pelos 8 (oito) 

Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) Consórcios Permissionários, desde o 

início da vigência de cada contrato até seu término. 

Etapa 2.3 - Apuração do resultado econômico-financeiro dos Contratos de Concessão 

e Permissão em vigor, desde o início de suas respectivas vigências até seu término. 

incluindo: i) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada Contrato 

de Concessão e Permissão em vigor; ii) Fluxos de caixa estimados do 

empreendimento (Fluxos de Caixa do Empreendimento), para cada Consórcio 

Concessionário e para cada Cooperativa Permissionária, com a estimativa das 

respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR); iii) Estimativa dos fluxos de caixa 

realizados (Fluxos de Caixa do Acionista), isto é, considerando os preços de 

mercado, a estrutura de capital e de financiamento do setor, para cada Consórcio 

Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, com a estimativa das 

respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) para o acionista; iv) Análise detalhada 

dos estudos e fluxos de caixa projetados apresentados ao Poder Concedente pelas 
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Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos aditivos assinados desde 

2003. 

FASE 3 - ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

Etapa 3.1 – Verificação das receitas e despesas do Serviço de Transporte Coletivo 

Público de Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da conta de gestão financeira (Conta Sistema), gerida pela 

SPTrans. 

Etapa 3.2 - Apuração do fluxo de caixa do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir das 

receitas e despesas (usos) registradas na Conta Sistema gerida pela SPTrans, 

identificando os elementos que contribuíram para as variações observadas 

(integrações, gratuidade, aumento dos custos dos serviços, reajuste tarifário, multas, 

etc). 

FASE 4 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Etapa 4 - Verificação da eficácia e da consistência do modelo operacional e dos 

sistemas de monitoramento e fiscalização utilizados pela SPTrans em avaliar a 

qualidade e identificar de forma sistematizada os desvios na prestação dos serviços 

concedidos. 

FASE 5 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS E 

NORMATIVOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Etapa 5 - Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações previstas 

nos contratos e normativos e estimativa dos ganhos eventualmente obtidos pelas 

empresas com os desvios na prestação dos serviços outorgados. 

FASE 6 – FINALIZAÇÃO 

Etapa 6 – Finalização das atividades. 

4 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

FASE 1 

4.1 – (Etapa 1) - Planejamento das atividades, abrangendo visita de 

reconhecimento, proposta detalhada de agenda e apresentação da 

programação, agenda e cronograma de trabalho. 

4.1.1 – (Produto 1.1) Visita de reconhecimento e elaboração de relatório com 

dados e informações coletadas para a programação definitiva dos trabalhos. 

4.1.2 – (Produto 1.2) Proposta de agenda (incluindo cronograma para 

apresentação dos relatórios). 
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4.1.3 – (Produto 1.3) Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e 

validação da programação de trabalho, agenda e cronograma. 

FASE 2 

4.2 – (Etapa 2.1) Revisão dos registros e demonstrações contábeis das 

empresas Concessionárias e cooperativas Permissionárias, referentes ao 

exercício de 2012, e apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas 

Contábil a ser adotado nas próximas licitações. 

4.2.1 – (Produto 2.1.1) Relatório contendo a revisão dos balancetes e 

demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2012, apresentados à 

SPTrans pelas Concessionárias e Permissionárias dos serviços de transportes, 

sobretudo no que se refere aos aspectos patrimonial (bens, direitos e 

obrigações) e econômico (apuração dos resultados). 

4.2.1.1 – A Contratada deverá apresentar relatório com revisão dos balancetes 

semestrais e demonstrações contábeis das empresas que compõem os oito 

Consórcios Concessionários e das Cooperativas que compõem os oito Consórcios 

Permissionários dos serviços de transportes, avaliando se os registros estão de 

acordo com os princípios e práticas contábeis vigentes e se os referidos relatórios 

financeiros refletem a situação econômico-financeira das empresas e seus resultados 

no período analisado.  

4.2.1.2 – A revisão dos procedimentos contábeis das empresas Concessionárias e 

Cooperativas Permissionárias será por meio de testes amostrais de verificação, na 

extensão que a Contratada considerar adequada, e deverá abarcar ao menos os 

seguintes elementos: 

(a) Indagação sobre as práticas contábeis adotadas pela(s) entidade(s) na 

elaboração de suas demonstrações e informações financeiras; 

(b) Indagação sobre a conciliação dos registros contábeis com os registros auxiliares 

(duplicatas a receber, estoques, imobilizado, fornecedores, etc); 

(c) Entendimento do processo de apropriação das receitas, despesas e custos, bem 

como dos critérios de contagem física e de valorização dos estoques; 

(d) Análise dos procedimentos adotados para definição e revisão da estimativa do 

prazo de vida útil e do valor residual não depreciável dos ativos imobilizados; 

(e) Revisão analítica sobre os saldos das demonstrações financeiras, com objetivo de 

entender as justificativas para as variações mais significativas dos saldos; 

4.2.1.3 – A SPTrans indicará equipe própria que auxiliará a Contratada na obtenção 

dos documentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos junto às empresas 

Concessionárias e Cooperativas Permissionárias. 

4.2.2 - (Produto 2.1.2) Apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas 

Contábil a ser adotado na próxima Licitação dos serviços de transporte, 

considerando a necessidade de corrigir eventuais fragilidades identificadas na 
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etapa anterior e de garantir a existência de informações adequadas para o 

acompanhamento e fiscalização das atividades outorgadas pelo poder público, 

bem como de informações que reflitam a situação financeira e econômica das 

operadoras do sistema de transporte.  

4.2.2.1 - A Contratada deverá apresentar proposta de Modelo de Plano de Contas 

Contábil a ser seguido pelas empresas vencedoras do próximo processo de Licitação 

dos serviços de transporte coletivo de passageiros, incluindo o balancete semestral, o 

balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados que as empresas outorgadas 

são obrigadas a apresentar ao órgão regulador. 

4.2.2.2 - A Contratada deverá utilizar como base para sua proposta, os modelos de 

Plano de Contas Contábil já adotados pela SPTrans, introduzindo as modificações no 

elenco de contas necessárias ao atendimento dos objetivos desejados. As 

modificações propostas deverão estar devidamente identificadas e justificadas pela 

Contradada. 

4.2.2.3 – O Plano de Contas deve ser acompanhado do Manual de Contas onde 

serão apresentadas as normas, os procedimentos, as instruções gerais e as 

instruções contábeis a serem utilizadas para o registro das operações realizadas 

pelas operadoras, de modo a minimizar os riscos de diferentes interpretações para a 

alocação dos registros em contas específicas. Caso a Contratada entenda que há 

necessidade de diferenciação dos procedimentos contábeis ou do elenco de contas a 

ser adotado pelas Cooperativas, essa diferenciação deve ser apresentada no Manual 

de Contas de modo claro, com todas as explicações necessárias para seu total 

entendimento. 

4.2.2.4 – É desejável que a Contratada adote em sua proposta do Plano de Contas 

Contábil, além dos conceitos relacionados à contabilidade financeira, aqueles 

relacionados à Contabilidade regulatória, de modo que as informações fornecidas por 

meio do elenco de contas: 

(a) estejam de acordo com os princípios da objetividade, verificabilidade, 

confiabilidade, utilidade, relevância, neutralidade, tempestividade, clareza, 

sistematização, e data de encerramento do exercício econômico. 

(b) permitam a redução da assimetria da informação entre o regulador e as empresas 

outorgadas; 

(c) permitam comparar o desempenho real dos contratos com as suposições 

adotadas para o estabelecimento e controle da remuneração das operadoras e das 

tarifas; 

(d) permitam o acompanhamento da evolução da situação financeira e do 

desempenho econômico das empresas outorgadas, inclusive por análises 

comparativas; possibilitando, por exemplo, a identificação de situações que possam 

representar riscos para a continuidade ou adequada prestação dos serviços ou 

situações de ganhos de produtividade que possam ser incorporados à política 

tarifária; 
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(e) permitam destacar claramente os dados e informações referentes às atividades da 

concessão ou permissão, segregando-os adequadamente daqueles relativos a outras 

atividades porventura desenvolvidas pelas outorgadas; 

(f) permitam identificar adequadamente os custos e investimentos relacionados à 

prestação dos serviços, prevendo a necessidade de segregação de contas em 

situações em que uma mesma empresa, consórcio ou cooperativa opere em áreas de 

concessão distintas; 

(g) sirvam de apoio para futuros estudos relacionados à remuneração das operadoras 

ou para a tomada de decisões que requeiram informações contábeis como, por 

exemplo, alterações na política tarifária;  

(i) confiram maior padronização, transparência e confiabilidade dos dados disponíveis 

para o órgão regulador, usuários e outras partes interessadas (analistas, 

empregados, fornecedores, instituições financeiras, credores). 

4.2.2.5 – Além dos objetivos apresentados acima, o Plano de Contas deve ser 

elaborado considerando as características e particularidades operacionais da 

atividade de transporte coletivo urbano de passageiros.  

4.3 – (Etapa 2.2) Verificação, mensuração e análise dos custos e receitas 

percebidos, dos investimentos realizados e dos lucros auferidos, 

individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) 

Consórcios Permissionários, no período compreendido entre o início da 

vigência dos contratos e seu término. 

4.3.1 – (Produto 2.2.1) Verificação dos custos incorridos, individualmente, pelos 

oito Consórcios Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários na 

prestação dos serviços de transporte, desde a vigência dos contratos até seu 

término, com base nos dados de produção apurados pela SPTrans por meio 

das informações processadas diariamente oriundas do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE) e do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, considerando 

dois cenários: (a) preços obtidos conforme os índices de reajustes estipulados 

contratualmente - CLÁUSULA OITAVA dos contratos de concessão e 

CLÁUSULA SEXTA dos contratos de permissão (cenário 1) e (b) preços de 

mercado (cenário 2). 

4.3.1.1 – Os custos operacionais deverão ser discriminados por semestre, com 

exceção dos últimos 3 anos, para os quais deverão ser apresentados mês a mês, de 

maneira a apresentar os valores resultantes de cada um dos principais grupos de 

despesas, conforme a seguinte estrutura, sem prejuízo de outros grupos que se 

mostrarem necessários ao longo do levantamento: 
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Item Custo 

A Combustível 

B Lubrificante  

C Rodagem 

D Peças e Acessórios 

I Custo Variável sem Impostos (A+B+C+D) 

E1 Salários, encargos e benefícios de motoristas 

E2 Salários, encargos e benefícios de cobradores 

E3 Salários, encargos e benefícios de fiscais 

E4 Salários, encargos e benefícios de pessoal de manutenção 

F Salários, encargos e benefícios de pessoal administrativo 

G1 Aluguéis - Garagens 

G2 Aluguéis - Sede Administrativa 

G3 Aluguel de Frota 

G4 Despesas financeiras com empréstimos de bancos e/ou agências 
públicas 

G5 Despesas financeiras com empréstimos de bancos e/ou agências 
privadas 

H1 Depreciação – Veículos (Depreciação Contábil) 

H2  Depreciação – Outros (AVLs, validadores, equipamentos e 
instalações) (Depreciação Contábil) 

I Outras Despesas Administrativas 

J Legalização Veículos (Seguro, Licenciamento, IPVA, etc) 

K Outros custos trabalhistas incluindo rescisão e custos sindicais 

II Custo Fixo sem Impostos (E1+ E2+ E3+ E4 + F+ G1 + G2 + G3 
+ G4 + G5 + H1+ H2+ I+J+K) 

III Custo Total sem Impostos (I+II) 

L1 ISS/IPTU/COFINS/PIS/IRPJ/CSLL e CPMF 

L2 Outros Impostos e taxas incluindo multas e atrasados 

IV Custo Total (III + L1+ L2) 
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4.3.1.2 – A estrutura de custos deverá ser montada com a indicação, para cada item 

de custo: do dado físico em unidades apropriadas (litros, unidades, metros 

quadrados, km, etc.), do custo unitário, do coeficiente de consumo, do valor 

monetário total e outros indicadores relevantes para a compreensão da estrutura de 

custo dos Consórcios Concessionários e Permissionários. 

4.3.1.3 – Os dados de aluguéis deverão necessariamente especificar para cada 

imóvel, com base na melhor informação disponível: o valor da locação, a área do 

imóvel locado, as demais despesas associadas diretamente ao imóvel bem como o 

proprietário do imóvel.  

4.3.1.4 – Os dados referentes às despesas financeiras deverão necessariamente ser 

discriminados, a partir da melhor informação disponível, para os seguintes 

componentes: valor do principal, valor dos juros e valor de multas e correções por 

atraso no pagamento.  

4.3.1.5 – A estrutura de custos deverá ser montada considerando no mínimo 2 (dois) 

cenários: 

(a) Cenário 1 - preços unitários atualizados conforme os índices de reajustes 

estipulados contratualmente - CLÁUSULA OITAVA dos Contratos de Concessão e 

CLÁUSULA SEXTA dos Contratos de Permissão. Os preços de partida serão 

fornecidos pela SPTrans e se referem aos preços utilizados como referência nos 

Processos Licitatórios que originaram os Contratos de Concessão e Permissão 

vigentes. 

(b) Cenário 2 - preços unitários atualizados a preços de mercado a partir de 

pesquisa realizada pela Contratada junto aos fornecedores dos diversos insumos. 

Também poderá ser requisitado às Concessionárias e Permissionárias, por meio 

da SPTrans, o envio de notas fiscais de modo a comprovar os valores 

efetivamente despendidos nas compras realizadas.   

4.3.1.6 – Os coeficientes de consumo, bem como a metodologia para obtê-los, serão 

sugeridos pela SPTrans e se referem àqueles utilizados como referência para as 

Licitações que originaram os Contratos vigentes. A Contratada poderá, e é desejável 

que o faça, desde que justificado, utilizar outros coeficientes de consumo e/ou 

metodologias de apuração mais atualizados para os fins a que se propõem.  

4.3.1.7 – A Contratada deverá apresentar em detalhes, toda a metodologia utilizada 

na obtenção dos coeficientes de consumo e dos custos unitários utilizados em cada 

cenário. 

4.3.1.8 – Os dados de produção serão fornecidos pela SPTrans à Contratada e são 

constituídos basicamente por: total de embarques por linha, número de viagens 

ofertadas, quilometragem percorrida, frota total, composição da frota, número e 

estrutura de garagens das operadoras, entre outros. Tais informações serão 

repassadas à Contratada por meio de extrações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

– SBE e do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM. Também poderão ser 
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disponibilizadas cópias de documentos relacionados às Concessionárias e 

Permissionárias que se encontrem arquivados na empresa, como, por exemplo, 

Balanços e Demonstrativos Financeiros. Para o período em que os sistemas 

mencionados ainda não estavam em operação, a Contratada poderá utilizar outras 

fontes de informação, que devem ser devidamente identificados no relatório. 

4.3.1.9 – A partir da análise dos custos estimados segundo os dois cenários 

apontados no item 4.3.1.5 deste Termo de Referência, a Contratada deverá 

apresentar uma avaliação do grau de aderência dos índices de variação de preços 

fixados nos Contratos à variação de preços efetivamente observada no mercado, 

considerando-se os preços praticados na Região Metropolitana de São Paulo. 

4.3.2 – (Produto 2.2.2) Verificação das receitas percebidas, individualmente, 

pelos oito Consórcios Concessionários e pelos oito Consórcios 

Permissionários na prestação dos serviços de transporte, desde o início da 

vigência dos contratos até seu término, incluindo as receitas tarifárias 

apuradas por meio das informações oriundas do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE), bem como as demais receitas complementares, acessórias e 

extratarifárias. 

4.3.2.1 – As receitas deverão ser discriminadas por semestre, com exceção dos 

últimos 3 anos, para os quais deverão ser apresentadas mês a mês, de maneira a 

apresentar os valores resultantes de cada um dos principais grupos de receitas, 

conforme a seguinte estrutura, sem prejuízo de outros grupos que se mostrarem 

necessários ao longo do levantamento:  

(a) Remuneração por passageiro transportado: resultado direto da quantidade de 

passageiros transportados, conforme registro do SBE (ou outras fontes para o 

período em que este sistema ainda não estava em operação), pela respectiva 

remuneração por passageiro estabelecida nos Contratos e termos de aditamento; 

(b) Remuneração referente à operação das duas linhas circulares que operam na 

Cidade Universitária – Linhas USP, à operação do Serviço Atende e aquela 

percebida em virtude de operações especiais; 

(c) Remuneração referente à tecnologia embarcada, como AVL e de bilhetagem 

eletrônica; 

(d) Receitas alternativas, complementares ou extratarifárias decorrentes de 

atividades conexas ao objeto da concessão ou permissão, previstas nas propostas 

comerciais das empresas ou autorizadas no curso da vigência dos contratos; 

(e) Receitas originárias da venda dos diversos tipos de publicidade nos veículos ou 

terminais (traseira total, janela traseira, sancas, televisão, cartões, painéis e 

displays de informações, etc.);  

(f) Receitas financeiras relacionadas a aplicações financeiras sobre o recebimento 

de crédito em D+5. 

4.3.2.2 – Os dados referentes às receitas oriundas da quantidade de passageiros 

transportados, bem como todas as demais receitas serão repassados pela SPTrans à 
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Contratada, com exceção daquelas provenientes de mídia e financeiras. A 

metodologia de apuração dos valores também será repassada pela SPTrans e 

constitui uma proposta inicial a ser avaliada pela Contratada que apontará eventuais 

desconformidades e proporá a adoção de novos critérios e metodologia.  

4.3.2.3 – Os valores referentes às receitas originárias da exploração de mídia nos 

veículos e terminais e de aplicações financeiras deverão ser estimados pela 

Contratada com base nas melhores informações disponíveis. A metodologia utilizada 

pela Contratada para a estimativa dos valores deverá ser apresentada com todas as 

informações necessárias para seu completo entendimento.  

4.3.3 – (Produto 2.2.3) Verificação dos investimentos, considerando a compra e 

venda de ativos, desde o início da vigência dos contratos até seu término, 

individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) 

Consórcios Permissionários para a prestação dos serviços.  

4.3.3.1 – Os investimentos deverão ser estimados, por semestre, com exceção para 

os últimos 3 anos, para os quais deverão ser estimados mês a mês, tanto em termos 

de aquisição como em termos de venda, de maneira a apresentar os valores 

resultantes de cada um dos principais grupos, conforme a seguinte estrutura:   

 

Item Investimento 

K1 Veículos por tipo 

K2 Tecnologia veicular e de operação  

K3 Imóveis - Garagens 

K4 Imóveis - Sede administrativa 

 

4.3.3.2 – Na apuração dos valores referentes aos itens de investimento, a Contratada 

deverá levantar os dados de compra e de venda, quando houver, indicando ainda se 

houve ou não aporte financeiro de bancos ou agências de fomento públicas, qual o 

percentual aportado pelos mesmos, bem como as taxas e prazos de financiamento e 

de carência.  

4.3.3.3 – Para os bens imóveis, além do valor venal, deverá ser apresentado um 

estudo do valor de mercado do metro quadrado no local. Para o caso em que a sede 

administrativa se encontre no mesmo lote em que se encontra a garagem, a 

Contratada deverá definir um critério de alocação dos valores dos imóveis entre a 

garagem e a sede. 

4.3.3.4 – A SPTrans disponibilizará para a Contratada as informações de seus 

registros sobre a evolução da frota de veículos das empresas, incluindo as notas 

fiscais de compra apresentadas pelas empresas para o registro dos veículos na frota, 

bem como dos equipamentos de tecnologia veicular e de operação, desde o início da 
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vigência dos contratos até seu término. Nos casos necessários, a Contratada deverá 

estimar o valor efetivamente despendido pelas empresas na aquisição dos veículos e 

equipamentos, com base na data da aquisição e no preço de mercado apurado em 

pesquisa que também deverá ser reportada pela Contratada. 

4.3.3.5 – Os veículos em operação, adquiridos no período de cobertura desse estudo, 

deverão ser identificados de acordo com a codificação entregue pela SPTrans à 

Contratada.  

4.3.3.6 – A Contratada deverá apresentar em detalhes, toda a metodologia utilizada 

na obtenção dos custos unitários, apropriação de valores e todos os demais 

esclarecimentos necessários para o entendimento dos valores apresentados.  

4.4 – (Etapa 2.3) Apuração do resultado econômico-financeiro dos Contratos de 

Concessão e Permissão em vigor, desde o início de suas respectivas vigências 

até seu término. incluindo: i) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

implícita em cada Contrato de Concessão e Permissão em vigor; ii) Fluxos de 

caixa estimados do empreendimento (Fluxos de Caixa do Empreendimento), 

para cada Consórcio Concessionário e para cada Cooperativa Permissionária, 

com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR); iii) 

Estimativa dos fluxos de caixa realizados (Fluxos de Caixa do Acionista), isto é, 

considerando os preços de mercado, a estrutura de capital e de financiamento 

do setor, para cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio 

Permissionário, com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno 

(TIR) para o acionista; iv) Análise detalhada dos estudos e fluxos de caixa 

projetados apresentados ao Poder Concedente pelas Concessionárias e 

Permissionárias, para cada um dos aditivos assinados desde 2003 

4.4.1 – (Produto 2.3.1) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em 

cada Contrato de Concessão e Permissão dos serviços de transporte de 

passageiros em vigor, com base nos valores de remuneração ofertados pelos 

Consórcios e Cooperativas em suas respectivas propostas comerciais. 

4.4.1.1 – Para a estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada 

Contrato de Concessão e Permissão, a Contratada deverá partir dos estudos técnicos 

e fluxos de caixa apresentados pelos Consórcios Concessionários e Permissionários 

nos processos licitatórios que deram origem aos contratos em vigor e que nortearam 

a definição dos valores de remuneração ofertados pelas empresas em suas 

respectivas propostas comerciais. 

4.4.1.2 – A SPTrans repassará à Contratada os Editais das referidas Licitações, seus 

anexos e todos as informações e projeções de fluxo de caixa econômico 

apresentados pelos Consórcios Concessionários e Permissionários vencedores e que 

nortearam os valores de remuneração fixados em suas propostas comerciais. 

4.4.2 – (Produto 2.3.2) Elaboração do fluxo de caixa estimado do 

Empreendimento, para cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio 

Permissionário, por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais 

deverá ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da 
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vigência dos contratos e seu término, considerando as receitas percebidas, os 

custos observados obtidos conforme os índices de reajuste estipulados nos 

contratos (cenário 1 do item 2.1), bem como os investimentos realizados, com a 

estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos 

empreendimentos. 

4.4.2.1 – A contratada deverá apresentar, para cada um dos Consórcios 

Concessionários e Permissionários, o fluxo de caixa estimado do empreendimento, 

elaborado a partir dos dados de receita e despesa e das estimativas sobre os 

investimentos apurados nas etapas anteriores, indicando as respectivas Taxas 

Internas de Retorno (TIR) dos empreendimentos. Todos os elementos que compõem 

os referidos fluxos devem ser detalhados. 

4.4.2.2 – Para a elaboração dos Fluxos de Caixa do Empreendimento devem ser 

utilizados os dados de custos conforme o Cenário 1 do item 4.3.1.5 deste Termo de 

Referência, isto é, devem ser utilizados os custos atualizados conforme os índices de 

reajustes estipulados contratualmente. 

4.4.3 – (Produto 2.3.3) Elaboração do fluxo de caixa estimado do Acionista, para 

cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, por 

semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais deverá ser 

apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência 

dos contratos e seu término, considerando as receitas percebidas, os custos 

observados a preços de mercado (cenário 2 do item 2.1), bem como os 

investimentos realizados, a estrutura de capital e de financiamento, com a 

indicação das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos acionistas. 

4.4.3.1 – A contratada deverá apresentar, para cada um dos Consórcios 

Concessionários e Permissionários, o fluxo de caixa do acionista, elaborado a partir 

dos dados mensais de receita e despesa e das informações sobre os investimentos 

apurados nas etapas anteriores, indicando as respectivas Taxas Internas de Retorno 

(TIR). Todos os elementos que compõem os referidos fluxos devem ser detalhados. 

4.6.3.2 – Para a elaboração dos Fluxos de Caixa do Acionista devem ser utilizados os 

dados de custos conforme o cenário 2 do item 4.3.1.5 deste Termo de Referência, 

isto é, devem ser utilizados os custos apurados a preços de mercado. 

4.4.3.3 – A elaboração dos fluxos de caixa do acionista deve levar em conta 

explicitamente:  

(a) o grau de alavancagem das empresas através de financiamentos públicos por 

instituições como BNDES, FINAME ou qualquer outra entidade de fomento nacional, 

estadual ou municipal; 

(b) alavancagem por meio de outros canais de financiamento; 

(c) os possíveis ganhos decorrentes da diferença entre a depreciação contábil e a 

depreciação efetiva; 

(d) as receitas provenientes da venda de veículos. 
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4.4.4 – (Produto 2.3.4) Revisão dos estudos quantitativos e qualitativos 

apresentados pelas Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos 

aditivos assinados desde 2003.  

4.4.4.1 – A Contratada deverá apresentar documento com revisão dos estudos 

apresentados à SPTrans pelas Concessionárias e Permissionárias que deram origem 

a cada um dos termos de aditamento celebrados entre as empresas e o Poder 

Concedente desde 2003, identificando possíveis inconsistências.   

4.6.4.2 – A SPTrans repassará à Contratada os estudos com os argumentos 

qualitativos e quantitativos porventura apresentados pelas Concessionárias e 

Permissionárias no intuito de solicitar Revisão Tarifária a seu favor.  

FASE 3 

4.5 – (Etapa 3.1) Verificação e validação das receitas e despesas do Serviço de 

Transporte Coletivo Público de Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da conta de gestão financeira (Conta Sistema), gerida pela 

SPTrans. 

4.5.1 – (Produto 3.1.1) Demonstração, verificação e validação das receitas 

comuns ao Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas 

mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da Conta 

Sistema gerida pela SPTrans.  

4.5.1.1 – A Contratada deverá apresentar relatório com demonstração e validação 

das receitas comuns percebidas pelo Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da Conta Sistema 

gerida pela SPTrans.  

4.5.1.2 – O relatório apresentado pela Contratada deverá apontar as receitas comuns 

ao Serviço de Transportes registradas na Conta Sistema, mês a mês, resultantes de 

cada uma das principais fontes de recursos, conforme a seguinte estrutura:  

a. Receita proveniente da venda antecipada de créditos eletrônicos (comum, 

estudante e vale-transporte); 

b. Recebimento pela operação e gestão de linhas circulares na Cidade 

Universitária, conforme contrato com a Universidade de São Paulo – USP; 

c. Receita proveniente da integração tarifária realizada no Terminal Grajaú, 

conforme convênio com a EMTU/SP; 

d. Recebimento pelas operações PAESE – Plano de Apoio entre Empresas de 

Transporte frente a Situações de Emergência, conforme convênio com o Metrô e 

CPTM; 

e. Receita pela recarga de vale-transporte efetuada na Rede Credenciada; 

f. Receita de comissão pelo gerenciamento da venda de vale transporte 

efetuada por meio da Loja Virtual da SPTrans e das Empresas Credenciadas; 
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g. Retenção do valor do consumo de energia para tração diretamente da 

concessionária operadora dos veículos trólebus da frota pública; 

h. Ressarcimento de parcela do custo da bilhetagem eletrônica feita pelo Metrô, 

CPTM e Via Quatro; 

i. Retenção das concessionárias operadoras referente ao custo do serviço de 

cadastramento e atendimento em pontos especializados; 

j. Repasses feitos pela Prefeitura, provenientes de Dotações Orçamentárias 

específicas; 

4.5.1.3 – Os dados referentes às entradas de recursos na conta de gestão financeira 

do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros (Conta Sistema) e suas 

respectivas fontes serão fornecidos à Contratada pela SPTrans. 

4.5.1.4 – A metodologia de apuração dos valores que constituem as receitas do 

Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros será repassada pela SPTrans 

à Contratada e servirá de base para a validação dos valores registrados como 

receitas na Conta Sistema. 

4.5.1.5 – A referida validação deverá ser realizada por meio de conferência amostral, 

a partir dos dados brutos processados pela SPTrans que constituem a base de 

cálculo das receitas do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros. 

4.5.1.6 – Considerando o grande volume de dados envolvidos, a Contratada 

demonstrará qual a amostra mínima necessária para checar a confiabilidade das 

informações e trabalhará com este limite. A SPTrans disponibilizará, a pedido da 

Contratada, os dados necessários originalmente extraídos do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica – SBE e do Sistema Integrado de Monitoramento - SIM, para as datas que 

comporão a amostra. 

4.5.2 - (Produto 3.1.2) Demonstração, verificação e validação das despesas 

comuns ao Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas 

mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da Conta 

Sistema gerida pela SPTrans.  

4.5.2.1 – A Contratada deverá apresentar relatório com demonstração e validação 

das despesas comuns realizadas pelo Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros, mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da 

Conta Sistema gerida pela SPTrans.  

4.5.2.2 – O relatório apresentado pela Contratada deverá apontar as despesas 

comuns ao Serviço de Transportes registradas na Conta Sistema, mês a mês, 

resultantes de cada um dos principais usos dos recursos, conforme a seguinte 

estrutura:  

(a) Remuneração dos operadores dos serviços de transporte, apontando os 

repasses realizados a cada um das empresas Concessionárias e cooperativas 

Permissionárias; 
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(b) Repasse do valor do aluguel da frota e de garagens públicas para a Conta 

“Gestão” – São Paulo Transporte S.A; 

(c) Repasse para a conta ”Gestão” dos valores referentes à tarifa de 

gerenciamento pela venda de vale-transporte efetuada por meio da Loja Virtual da 

SPTrans e Empresas Credenciadas; 

(d) Repasse para a conta “Gestão” da parcela do custo da bilhetagem eletrônica, 

paga pelo Metrô, CPTM e Via Quatro; 

(e) Repasse para a Conta “Multas”, referente aos valores de multas aplicadas e 

reconhecidas pelo Regulamento de Sanções e Multas - RESAM e aos abatimentos 

de valores por força de descumprimento de obrigações contratuais; 

(f) Repasse à EMTU/SP relativo ao Convênio de Integração Operacional e 

Tarifária no Terminal São Mateus, e repasses à CET relativo ao Convênio de 

Venda de Talão de Zona Azul; 

(g) Repasse às entidades estudantis UNE e UMES referente à parcela devida do 

custo da emissão/renovação da carteira de estudante conveniada; 

(h) Pagamento à Eletropaulo do valor da despesa de consumo de energia para 

tração utilizada na operação dos trólebus da frota pública; 

(i) Repasse ao SPUrbanuss do custo do serviço de cadastramento e atendimento 

em pontos especializados. 

4.5.2.3 – Os dados referentes às saídas de recursos da conta de gestão financeira do 

Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros (Conta Sistema) e suas 

respectivas destinações serão fornecidos à Contratada pela SPTrans. 

4.5.2.4 – A metodologia de apuração dos valores que constituem as despesas do 

Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros será repassada pela SPTrans 

à Contratada e servirá de base para a validação dos valores registrados como 

despesas na Conta Sistema. 

4.5.2.5 – A referida verificação deverá ser realizada por meio de conferência 

amostral, a partir dos dados brutos processados pela SPTrans que constituem a base 

de cálculo das despesas do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros. 

4.5.2.6 – Considerando o grande volume de dados envolvidos, a Contratada 

demonstrará qual a amostra mínima necessária para checar a confiabilidade das 

informações e trabalhará com este limite. A SPTrans disponibilizará, a pedido da 

Contratada, os dados necessários, originalmente extraídos do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica – SBE e do Sistema Integrado de Monitoramento - SIM, para as datas que 

comporão as amostras. 

4.6 – (Etapa 3.2) Apuração do fluxo de caixa do Serviço de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 

31/07/2013, a partir das receitas e despesas (usos) registradas na Conta 

Sistema gerida pela SPTrans, identificando os elementos que contribuíram para 
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as variações observadas (integrações, gratuidade, aumento dos custos dos 

serviços, reajuste tarifário, multas, etc). 

4.6.1 – (Produto 3.2.1) Relatório contendo os fluxos de caixa, mês a mês, do 

Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, entre 01/08/2003 e 

31/07/2013, a partir das receitas e despesas registradas na Conta Sistema 

gerida pela SPTrans. 

4.6.1.1 – A contratada deverá apresentar o fluxo de caixa, mês a mês, do Serviço de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, a partir das informações apuradas nos 

itens 4.5.1 e 4.5.2 destacando as eventuais variações observadas, sobretudo no que 

tange à necessidade de repasse de recursos orçamentários da Prefeitura de São 

Paulo, identificando os elementos que provocaram tais variações. 

FASE 4  

4.7 (Etapa 4.1) – Verificação da eficácia e da consistência do modelo 

operacional de monitoramento e fiscalização utilizado pela SPTrans, apontando 

os eventuais aperfeiçoamentos necessários. 

4.7.1 – (Produto 4.1.1) Elaboração de relatório com avaliação da eficácia do 

modelo operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o 

monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas Concessionárias e 

Permissionárias, apontando possíveis ineficiências, inconsistências e falhas de 

segurança, bem como sugerindo modificações, adequações e atualizações a 

serem realizadas no sentido de sanar as fragilidades identificadas. 

4.7.1.1 – Deverão ser avaliados obrigatoriamente, a partir de verificação amostral, o 

Sistema de Bilhetagem Eletrônico (SBE) e o Sistema Integrado de Monitoramento 

(SIM). 

4.7.1.2 – A Contratada deverá considerar em sua avaliação os seguintes elementos, 

sem prejuízo de questões adicionais que a Contratada julgar necessárias:  

(a) adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e geração das 

informações (fonte das informações, forma, formato, periodicidade, 

tempestividade, etc); 

(b) qualidade das informações recebidas e produzidas, avaliando se elas são 

suficientes, tempestivas e confiáveis para o monitoramento, avaliação e 

planejamento dos serviços; 

(c) adequação dos indicadores e relatórios produzidos para a aferição da 

qualidade dos serviços prestados (periodicidade, forma de cálculo, fonte de dados, 

estrutura, aplicações, etc); 

(d) análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação aos dados ( 

atualização, acessos, fluxos de transmissão, métodos de autenticação, 

autorização, criptografia, gestão de certificados digitais, segurança de redes, 

gestão dos usuários, etc); 
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(e) custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, infraestrutura e 

contratação de terceirizados.  

4.7.1.3 – A avaliação dos elementos mencionados deve ser realizada tendo em vista 

as principais finalidades a que se destinam os referidos sistemas: 

 Sistema Integrado de Monitoramento – SIM: controle do cumprimento das 

programações das linhas e do desempenho na prestação do serviço (frota, tipo de 

veículos, horários, tempo de viagem); acompanhamento diário da posição da frota 

(patrimonial, operacional, manutenção e reserva técnica); identificação de 

problemas que afetem as condições de circulação dos veículos ao longo do seu 

trajeto; controle das condições operacionais dos terminais e estações de 

transferência; coordenação das operações de rotina e de contingência; controle 

das fiscalizações realizadas nos terminais; controle das multas geradas pelas 

diversas áreas; apuração mensal dos índices de desempenho das linhas 

estruturais; fornecimento de informação de origem/destino em tempo real aos 

usuários; controle das reclamações efetuadas pelos usuários; emissão de notícias 

sobre a situação operacional e alertas de ocorrências em andamento para os 

usuários; 

 Sistema de Bilhetagem Eletrônico – SBE: cadastramento dos usuários, com sua 

identificação por categoria e forma de utilização do cartão; controle e supervisão 

da geração, distribuição e comercialização de créditos eletrônicos, nas suas 

diferentes modalidades de venda; controle e validação das viagens realizadas 

(créditos utilizados); controle dos saldos nos cartões dos usuários; controle de 

fraudes (estudantes, gratuidades, etc), rastreamento das integrações realizadas 

pelos passageiros; controle da venda e da receita; compensação de valores entre 

operadores; controle do horário das partidas e chegadas; controle de passageiros 

por linha, horário, dia; 

 Sistema InfoTrans: cadastramento e controle de linhas, itinerários, pontos de 

abrigo e outros dados geográficos necessários para o sistema de transporte 

coletivo, controle das programações e do traçado das linhas (sistema estrutural e 

local), mantendo o histórico dos dados (frota por pico, tipo de dia e por tipo de 

tecnologia; itinerário por tipo de dia, geração de Ordem de Serviço de Operação –

OSO  e geração de Dados Operacionais Previstos – DOP). 

4.7.1.4 – A análise do sistema de aplicação de multas deverá ser realizada em 

separado e deverá avaliar a eficácia dos processos e procedimentos atuais em 

identificar e reportar de forma sistematizada a qualidade e/ou desvios na prestação 

dos serviços concedidos, tendo em vista as obrigações contratuais e os dispositivos 

do RESAM – Regulamento de Sanções e Multas. Os seguintes elementos deverão 

ser obrigatoriamente analisados no relatório a ser entregue pela Contratada: 

(a) adequação da metodologia para verificação do cumprimento e observância das 

obrigações e requisitos mínimos contratuais e regulamentares (forma de 

verificação, amostra, periodicidade, fonte das informações (empresas, usuários, 
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fiscais), critérios, parâmetros e indicadores utilizados para aferir o desempenho 

das empresas); 

(b) procedimentos para a execução das verificações (tipos de documentos 

utilizados, mão de obra necessária, tempo necessário para execução das 

atividades, modo de aferição das informações);  

(c) adequação dos procedimentos para o reconhecimento e efetiva realização das 

multas e sanções aplicadas (prazos entre a aplicação da multa e efetiva cobrança, 

possibilidade de recursos, procedimentos para apreciação e julgamento de 

recursos interpostos pelas empresas autuadas, percentual de multas aplicadas 

efetivamente cobradas, etc); 

4.7.1.5 – Em sua avaliação, a Contratada poderá realizar, e é desejável que o faça, 

comparação com outros modelos, instrumentos e métodos já reconhecidos de 

monitoramento e fiscalização no setor de transporte coletivo de passageiros. 

FASE 5 

4.8 – (Etapa 5.1) Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e 

obrigações previstas nos contratos e normativos e estimativa dos ganhos 

eventualmente obtidos pelas empresas com os desvios na prestação dos 

serviços outorgados.. 

4.8.1 – (Produto 5.1.1) Verificação, por semestre, para cada empresa 

Concessionária e para cada cooperativa Permissionária, do cumprimento das 

obrigações e requisitos mínimos relacionados à prestação dos serviços e 

apuração de eventuais ganhos financeiros em razão da inobservância desses 

requisitos, durante toda a vigência dos contratos. 

4.8.1.1 – A Contratada deverá apurar, por semestre, para cada Concessionária e 

Permissionária, o cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações, previstos nos 

Contratos de Concessão e Permissão (CLÁUSULA TERCEIRA dos Contratos de 

Concessão, CLÁUSULA QUINTA do Contrato de Concessão da área 4 e CLÁUSULA 

QUARTA dos Contratos de Permissão), seus anexos e aditamentos, e no 

Regulamento de Sanções e Multas - RESAM, apontando e estimando os recursos 

que embora estivessem previstos, não foram empenhados na forma e nos prazos 

contratualmente definidos. 

4.8.1.2 – A Contratada deverá apurar, por semestre, para cada Concessionária e 

Permissionária, o montante pago em multas à SPTRans durante toda a vigência dos 

contratos, discriminando aquelas decorrentes da não observância de cláusulas 

contratuais e aquelas sofridas pelo não atendimento dos padrões estabelecidos no  

RESAM. 

FASE 6 

4.9 – (Etapa 6.1) Finalização das Atividades. 
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4.9.1 – (Etapa 6.1.1) Reunião final para apresentação e validação  dos trabalhos pela 

Contratante. 

4.9.2 - (Etapa 6.1.2) Relatório final com consolidação do escopo total do trabalho. 

 

4.10 – Para os produtos a serem entregues pela Contratada, devem ser considerados 

os seguintes períodos de análise, com exceção dos casos expressamente definidos 

de forma diversa ao longo deste Termo de Referência:  

(a) Contratos de Concessão: o início da vigência dos contratos (21/07/2003) e seu 

encerramento (21/07/2013) conforme previsto nos contratos assinados em 

decorrência da Concorrência Pública 012/2002 (10 anos de vigência); 

(b) Contratos de Permissão: início da vigência dos contratos (18/07/2003) e seu 

encerramento (18/07/2010) conforme previsto nos contratos assinados em 

decorrência da Concorrência Pública 013/2002 (7 anos de vigência), bem como o 

período de vigência das prorrogações dos contratos assinadas com os consórcios 

permissionários em 2010, qual seja 19/07/2010 a 19/07/2013 (3 anos). 

(c) No que se refere à Area 4 de Concessão, as análises devem considerar o 

período compreendido entre o início da vigência do Contrato (13/12/2007) e 

21/07/2013, de modo a compatibilizar a data de corte com os Contratos das 

demais áreas de Concessão. 

4.11 – As verificações serão efetuadas nas unidades das Concessionárias e 

Permissionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por 

Ônibus da Cidade de São Paulo, nas dependências do Sindicato das Empresas – 

SPUrbanus quando indicado pelas Concessionárias e Permissionárias, e nas 

unidades da SPTrans, estendendo-se às suas unidades descentralizadas, se 

necessário, mediante autorização da SPTrans. Os endereços das empresas que 

compõem os Consórcios, incluindo as nomeadas líderes de cada um, estão 

apresentados no Anexo II.  

4.12 – A equipe técnica da Contratada deverá ter conhecimento dos Editais e Anexos 

das Concessões e Permissões do serviço público de transporte coletivo; dos 

contratos em vigor, incluindo seus anexos e Termos de Aditamento; dos 

regulamentos e normativos sobre os serviços, bem como as legislações aplicáveis.   

4.13 – Nos exames e recomendações, a Contratada deverá atentar para os seguintes 

aspectos: 

(a) integridade, imparcialidade e confiabilidade da informação; 

(b) observância da regulamentação dos serviços, das políticas, das normas, dos 

procedimentos e da legislação; 

(c) eficiência, eficácia e produtividade na utilização dos recursos; 

(e) adequação e desempenho dos processos e procedimentos face aos objetivos e 

metas fixados pela SPTrans.   
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4.14 – Metodologia 

4.14.1 – Os trabalhos serão desenvolvidos com a aplicação de técnicas e 

procedimentos de verificação independente usualmente adotados e considerando as 

legislações específicas, às quais a SPTrans está subordinada. 

4.14.2 – A verificação será realizada na extensão e profundidade que permita 

segurança para a emissão de opinião a respeito dos itens relacionados. 

4.14.3 – O planejamento e o cronograma deverão ser discutidos previamente com a 

SPTrans, podendo dar enfoque especial a algum item, sem prejudicar o escopo 

global do trabalho. 

4.15 – Produtos a serem entregues e Cronograma 

4.15.1 – A Contratada fará uma visita de reconhecimento em até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato, com o objetivo de coletar dados e obter as 

informações necessárias para a programação definitiva dos trabalhos. 

4.15.2 – Como resultado dos serviços a serem executados deverão ser entregues os 

produtos descritos no item 4 deste Termo de Referência e apresentados no Anexo – 

Cronograma Físico Financeiro Básico. 

4.15.3 – Os prazos para a apresentação dos produtos acordados estão estabelecidos 

no Anexo – Cronograma Físico Financeiro Básico podendo ser alterados mediante 

prévio entendimento e aprovação da SPTrans. 

4.15.4 – Todos os apontamentos apresentados pela Contratada, sobretudo aqueles 

referentes à revisão dos registros contábeis das empresas operadoras e aqueles 

relacionados ao descumprimento de cláusula contratual, deverão ser 

consubstanciados e devidamente documentados. Não serão aceitos afirmações 

superficiais, evasivas, simplórias, insustentáveis e/ou incompletas. 

5 – ACESSO ÀS CONCESSIONÁRIAS E ÀS INFORMAÇÕES 

5.1 – A equipe técnica da Contratada terá acesso, em qualquer época, às 

Concessionárias e Permissionárias, podendo requisitar informações e 

esclarecimentos que permitam aferir a correta execução desta prestação de serviços. 

Caso sejam necessários outros tipos de informação, ficará a critério da SPTrans fazer 

a solicitação às empresas operadoras. 

5.2 – A equipe técnica da Contratada terá acesso aos dados registrados pela 

SPTrans, referentes ao sistema de transportes, resultantes do processamento das 

informações oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE e do Sistema de 

Integrado de Monitoramento – SIM, bem como os dados referentes às receitas e 

despesas apuradas na Conta Sistema. 

5.2.1 – A SPTrans disponibilizará os seguintes dados oriundos de seu controle: 

(a) Total de passageiros transportados por área, por tipo (pagantes, integrados e 

gratuitos), incluindo a linha USP; 
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(b) Receita tarifária auferida pelos diversos meios (em dinheiro, em passe comum 

e em créditos eletrônicos); 

(c) Informações sobre receitas antecipadas (catraca, ajuste de bordo, cartões de 

estudante, venda de talão zona azul) 

(d) Receitas brutas e líquidas apuradas com a venda de créditos eletrônicos, a 

partir dos diversos canais de comercialização, ainda que não utilizados pelos 

usuários; 

(e) Valores que compõem a remuneração dos operadores (transporte de 

passageiros, substituição de mini e micro-ônibus, renovação da frota, remuneração 

por AVL e validador eletrônico, etc); 

(f) Informações de produção e remuneração referente aos serviços ATENDE e 

linha USP; 

(g) Informações sobre os fatores de ajuste de demanda aplicados aos 

permissionários (integração e gratuidade); 

(h) Valores de multas e sanções aplicadas e outros acertos financeiros; 

(i) Arquivos eletrônicos com informações do SBE e do SIM processados pela 

SPTrans.   

(j) Fluxo de valores registrados na Conta Sistema gerida pela SPTrans, com a 

identificação das fontes e usos dos recursos. 

(k) Arquivos eletrônicos com informações do SBE e SIM processadas pela 

SPTrans; 

(l) Balancetes, balaços patrimoniais, demonstrativos de resultados e outros 

registros contábeis que as empresas Concessionárias e Permissionárias tenham 

apresentado ao longo da vigência dos contratos; 

(m) Estudos qualitativos e quantitativos que subsidiaram os aditivos contratuais 

realizados; 

6 – PRAZOS 

6.1 – A primeira Ordem de Serviço – OS, referente à Fase 1, será emitida em até 30 

(trinta) dias úteis após a assinatura do Contrato. 

6.1.1 – As demais Ordens de Serviço, referentes às Fases 2, 3, 4 e 5, serão emitidas 

em conformidade com o desenvolvimento dos trabalhos e com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias do inicio da execução dos serviços relacionados à respectiva fase. 

6.2 – O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, contatos da 

emissão da OS. 

6.3 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura. 
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7 – SUPERVISÃO  

7.1 – Todos os trabalhos serão supervisionados pelo Poder Concedente, sendo 

delegado o gerenciamento do contrato à SPTrans.   

7.1.1 – O Diretor-Presidente da SPTrans designará grupo técnico interdepartamental, 

sob a coordenação do Chefe de Gabinete, para acompanhamento e fiscalização do 

Contrato.   

7.2 – O Poder Concedente, junto com a SPTrans, poderá intervir, solicitando 

esclarecimentos e propondo medidas, sempre objetivando garantir o cumprimento de 

prazos e especificações.   

7.3 – É prerrogativa do Poder Concedente, podendo ser delegado à SPTrans, 

solicitar à Contratada, desde que justificada, que proceda a substituição de 

membro(s) de sua equipe técnica.   

7.4 – O Poder Concedente e/ou a SPTrans poderá solicitar reuniões durante toda a 

execução do Contrato.   

8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BÁSICO (Conforme Anexo).   

9 – CONFIDENCIALIDADE  

9.1 – A Contratada se compromete a não usar, revelar, divulgar ou tornar público 

informações confidenciais, dados técnicos, documentos ou quaisquer segredos 

comerciais da SPTrans e que tenha conhecimento em razão do Contrato.   

9.2 – A Contratada se compromete a não reproduzir ou divulgar, por qualquer meio, 

nem permitir o acesso a terceiros de informações confidenciais de que tenha 

conhecimento em razão da prestação dos serviços, velando pelo sigilo dos segredos 

comerciais e/ou industriais, sendo responsável pela adoção de medidas que 

resguardem tal obrigação.   

9.3 – O descumprimento de alguma das condições indicadas nos itens acima será 

considerado como inexecução total do objeto, ficando a Contratada obrigada a pagar 

multa de 10% (dez por cento) do valor contratual à SPTrans, sem prejuízo de 

eventuais medidas com o objetivo de reparação e indenização das perdas e danos 

suportados.   

10 – EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

10.1 – A equipe técnica da Contratada para a execução dos serviços deverá ser 

composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  

(a) 1 (um) Gerente do Projeto, com experiência em verificação independente, com 

formação superior em administração de empresas, ciências contábeis, economia 

ou engenharia; 

(b) 1 (um) Profissional com experiência em verificação independente de 

concessões de serviços públicos, com formação superior em administração de 

empresas, ciências contábeis, economia ou engenharia;   
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(c) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em estudo de Viabilidade 

Econômica Financeira;  

(d) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em projetos de 

Transporte Público Urbano; 

(e) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em Regulação 

Econômica.  

(f) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em Auditoria de Sistemas 

e  Segurança da Informação. 

10.1.1 – O profissional indicado na alínea “a” do subitem 10.1 deverá atuar como 

Gerente do Projeto durante todo o prazo de execução do Contrato.  

10.2 – É vedada a possibilidade de utilização de um único profissional da Equipe 

Mínima para atendimento de mais de uma função.  

10.3 – Os profissionais indicados no subitem 10.1 deverão se apresentar a partir da 

data de emissão da OS – Ordem de Serviço.  

10.3.1 – Durante a execução dos trabalhos, poderá haver substituição de profissional 

indicado por outro com igual ou maior experiência, desde que haja aprovação da 

SPTrans.  

10.4 – A comprovação da experiência profissional deverá ser feita através de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, Contrato de Prestação de Serviços ou 

documento equivalente.  

10.5 – A comprovação da formação acadêmica deverá ser feita através de diploma 

de curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) ou equivalente 

quando se tratar de curso realizado no exterior.  

10.6 – A SPTrans poderá solicitar à Contratada, sempre que julgar necessário, 

documentação que comprove a formação acadêmica ou experiência profissional dos 

profissionais designados para compor a equipe técnica mínima relacionada no 

subitem 10.1 deste Instrumento.  

10.7 – A SPTrans poderá solicitar a Contratada, sempre que julgar necessário, a 

comprovação do vínculo do profissional dos integrantes da Equipe Técnica com a 

empresa Contratada. Esta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha 

de Registro do empregado, da CTPS, do Contrato de prestação de serviços ou 

documento equivalente.   



ÁREA EMPRESAS ENDEREÇO TELEFONE FAX e-mail

ÁREA 01 CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE Av.Domingos de Souza Marques, 450-V.Jaguara-CEP: 05106-010 3149-7100 3170-7120 bandeirante@consorciobandeirante.com.br

ÁREA 02 SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA. Av.João Simão de Castro, 2100-V.Sabrina-CEP:02141-000 2990-4458 2990-4400 secretaria@sambaibasp.com.br

ÁREA 03 CONSÓRCIO PLUS Rua José de Alencar, 25-Brás-CEP:03052-020 2292-0477 2292-7695 lindalva@consorcioplus.com.br

ÁREA 04 CONSÓRCIO LESTE 4 Rua Nestor de Barros, 289-Tatuapé-CEP:03325-050 2672-1512 2672-1503 taniamazzeo@cl4.com.br

ÁREA 05 VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. Av.Cursino, 5797-Vila Moraes- CEP: 04169-000 2133-5618 2133-5680 diretoria@sultransporte.com.br

ÁREA 06 CONSÓRCIO UNISUL Rua Buembergue,50-Grajau-CEP:040858-000 5971-9432 5971-9411 silvia@vcdutra.com.br

ÁREA 07 CONSÓRCIO SETE Av.Alexandre Dumas, 1562-cj.61-Chácara Santo Antonio-CEP:04717-004 5184-1137 5184-1137 operacional@consorcio7.com.br

ÁREA 08 CONSÓRCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE Av.Torres de Oliveira, 435- Jaguaré- CEP:05347-020 3760-5552 3760-5552 cocsudoeste@transppass.com.br

ÁREA EMPRESAS ENDEREÇO TELEFONE FAX e-mail

ÁREA 01 CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX Rua Andressa, 101- Jaraguá-CEP:02295-000 3946-2694 2994-2004 transcooper@transcooper.org.br

ÁREA 02 CONSÓRCIO TRANSCOOPER FÊNIX Rua Andressa, 101- Jaraguá-CEP: 02295-000 3946-2694 2994-2004 transcooper@transcooper.org.br

ÁREA 03 CONSÓRCIO ALIANÇA PAULISTANA Rua Joaquim Marra, 1783- V. Matilde- CEP: 03514-001 3678-4141 3678-4141 sabinopaulistana@hotmail.com

ÁREA 04 TRANSCOOPER Av.Antonelo de Messina, 1726-Vila Zilda-CEP:02318-000 2991-7161 2991-7161 transcooperleste@terra.com.br

ÁREA 05 CONS.ALIANÇA COOPERPEOPLE Rua Murta do Campo, 405-V.Alpina-CEP: 03210-010 2911-0675 2911-0675 adm@cooperpeople.com.br

ÁREA 06 CONSÓRCIO AUTHO PAM Av. Fagundes Filho, 191-V.Monte Alegre-CEP:04304-010 5594-0942 5594-0942 juridico@authopam.com.br

ÁREA 07 CONSÓRCIO AUTHO PAM Av. Fagundes Filho, 191-V.Monte Alegre-CEP:04304-010 5594-0942 5594-0942 juridico@authopam.com.br

ÁREA 08 CONSÓRCIO UNICOOPERS COOPERALFA Rua Cabaxi, 27- Jd.Leonidas-CEP: 05792-000 5844-4500 5844-4500 unicoopers@globo.com

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013
ANEXO II

ENDEREÇOS DAS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS

CONSÓRCIOS- CONCESSÃO 

CONSÓRCIOS- PERMISSÃO 

mailto:bandeirante@consorciobandeirante.com.br
mailto:secretaria@sambaibasp.com.br
mailto:lindalva@consorcioplus.com.br
mailto:taniamazzeo@cl4.com.br
mailto:diretoria@sultransporte.com.br
mailto:silvia@vcdutra.com.br
mailto:operacional@consorcio7.com.br
mailto:cocsudoeste@transppass.com.br
mailto:transcooper@transcooper.org.br
mailto:transcooper@transcooper.org.br
mailto:sabinopaulistana@hotmail.com
mailto:transcooperleste@terra.com.br
mailto:adm@cooperpeople.com.br
mailto:juridico@authopam.com.br
mailto:juridico@authopam.com.br
mailto:unicoopers@globo.com


ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO BÁSICO

Etapa Produtos Prazo de Entrega - 
Produto

Desembolso Financeiro  - 
conforme cronograma físico-

financeiro

1.1.1 - Visita de reconhecimento e elaboração de relatório com dados e informações coletadas para a 
programação definitiva dos trabalhos. 1ª a 2ª semana 1,00%

1.1.2 - Proposta de agenda (incluindo cronograma para apresentação dos relatórios). 1ª a 2ª semana 1,00%

1.1.3 - Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e validação da programação de trabalho, 
agenda e cronograma. 1ª a 2ª semana 1,00%

3,0%

2.1.1 - Relatório contendo a revisão dos balancetes e demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 
2012, apresentados à SPTrans pelas Concessionárias e Permissionárias dos serviços de transportes, 

sobretudo no que se refere aos aspectos patrimonial (bens, direitos e obrigações) e econômico (apuração 
dos resultados).

2ª a 6ª semana 3,00%

2.1.2 - Apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas Contábil a ser adotado na próxima 
Licitação dos serviços de transporte, considerando a necessidade de corrigir eventuais deficiências 

identificadas na etapa anterior e de garantir a existência de informações adequadas para o 
acompanhamento e fiscalização das atividades outorgadas pelo poder público, bem como de informações 

que reflitam a situação financeira e econômica das operadoras do sistema de transporte.

2ª a 6ª semana 3,00%

FASE 2 - Análise Contábil e Econômico-Financeira dos Contratos de Concessão e Permissão em vigor

2.1 - Revisão dos registros e demonstrações contábeis 
das empresas Concessionárias e cooperativas 

Permissionárias, referentes ao exercício de 2012, e 
apresentação de proposta de modelo de Plano de 

Contas Contábil a ser adotado nas próximas licitações. 
(FASE 2)

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013

FASE 1 - Planejamento

1 - Planejamento das atividades
(FASE 1)

TOTAL FASE 1

2.2.1 – Relatório com a Verificação dos custos incorridos, individualmente, pelos oito Consórcios 
Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários na prestação dos serviços de transporte, desde a 

vigência dos contratos até seu término, com base nos dados de produção apurados pela SPTrans por 
meio das informações processadas diariamente oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e do 
Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, considerando dois cenários: (a) preços obtidos conforme os 
índices de reajustes estipulados contratualmente - CLÁUSULA OITAVA dos contratos de concessão e 

CLÁUSULA SEXTA dos contratos de permissão (cenário 1) e (b) preços de mercado (cenário 2).

2ª a 8ª semana 15,00%

2.2.2 – Relatório com a verificação das receitas percebidas, individualmente, pelos oito Consórcios 
Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários na prestação dos serviços de transporte, desde o 

início da vigência dos contratos até seu término, incluindo as receitas tarifárias apuradas por meio das 
informações oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), bem como as demais receitas 

complementares, acessórias e extratarifárias.

2ª a 8ª semana 5,00%

2.2.3 – Relatório com a  verificação dos investimentos, considerando a compra e venda de ativos, 
realizados desde o início da vigência dos contratos até seu término, individualmente, pelos 8 (oito) 

Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) Consórcios Permissionários para a prestação dos serviços. 
2ª a 8ª semana 5,00%

2.2 -  Verificação, mensuração e análise dos custos e 
das receitas percebidas, dos investimentos realizados 
e dos lucros aferidos, individualmente, pelos 8 (oito) 

Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) 
Consórcios Permissionários, desde o início da 

vigência de cada contrato até seu término.
(FASE 2)
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2.3.1 – Relatório com a estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada Contrato de 
Concessão e Permissão dos serviços de transporte de passageiros em vigor, com base nos valores de 
remuneração ofertados pelos Consórcios e Cooperativas em suas respectivas propostas comerciais.

8ª a 12ª semana 2,00%

2.3.2 – Relatório contendo o fluxo de caixa estimado do Empreendimento, para cada Consórcio 
Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, por semestre, com exceção dos últimos 3 anos 

para os quais deverá ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência dos 
contratos e seu término, considerando as receitas percebidas, os custos observados obtidos conforme os 

índices de reajuste estipulados nos contratos (cenário 1 do item 2.2.1), bem como os investimentos 
realizados, com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos empreendimentos.

8ª a 12ª semana 5,00%

2.3.3 – Relatório contendo o ffluxo de caixa estimado do Acionista, para cada Consórcio Concessionário e 
para cada Consórcio Permissionário, por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais deverá 

ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência dos contratos e seu 
término, considerando as receitas percebidas, os custos observados a preços de mercado (cenário 2 do 

item 2.2.1), bem como os investimentos realizados, a estrutura de capital e de financiamento, com a 
indicação das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos acionistas.

8ª a 12ª semana 10,00%

2.3.4 – Relatório com a revisão dos estudos quantitativos e qualitativos apresentados pelas 
Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos aditivos assinados desde 2003. 8ª a 12ª semana 10,00%

58,0%
FASE 3 - Análise da Gestão Financeira do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros

2.3 - Apuração do resultado econômico-financeiro dos 
Contratos de Concessão e Permissão em vigor, desde 

o início de sua vigência até seu término
(FASE 2)

TOTAL FASE 2

3.1.1 – Relatório contento a demonstração, verificação e validação das receitas comuns ao Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da Conta Sistema gerida pela SPTrans
10ª a 13ª semana 4,00%

3.1.2  – Relatório contendo  a demonstração, verificação e validação das despesas comuns ao Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da Conta Sistema gerida pela SPTrans.
10ª a 13ª semana 4,00%

3.2 -  Apuração e análise do Fluxo de Caixa do Sistema 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no 

período compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013.   
(FASE 3)

3.2.1 – Relatório contendo a apuração e análise dos fluxos de caixa, mês a mês, do Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir das receitas e despesas 

registradas na Conta Sistema gerida pela SPTrans.
10ª a 13ª semana 4,00%

12,0%

ç p g

3.1 - Verificação e validação das receitas e despesas 
do Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos 
registros da conta de gestão financeira (Conta 

Sistema), gerida pela SPTrans.
(FASE 3)

TOTAL FASE 3
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4.1 – Verificação da eficácia e da consistência do 
modelo operacional e dos sistemas de monitoramento 

e fiscalização utilizados pela SPTrans em avaliar a 
qualidade e identificar de forma sistematizada os 
desvios na prestação dos serviços concedidos.

(FASE 4)

4.1.1  – Relatório com avaliação da eficácia do modelo operacional e dos sistemas atualmente utilizados 
pela SPTrans para o monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas Concessionárias e 

Permissionárias, apontando possíveis ineficiências, inconsistências e falhas de segurança, bem como 
sugerindo modificações, adequações e atualizações a serem realizadas no sentido de sanar as fragilidades 

identificadas.

10ª a 14ª semana 13,00%

13,0%

5.1 – Verificação do cumprimento dos requisitos 
mínimos e obrigações previstas nos contratos e 

normativos e estimativa dos ganhos eventualmente 
obtidos pelas empresas com os desvios na prestação 

dos serviços outorgados.
(FASE 5)

5.1.1 – Relatório com a verificação, por semestre, para cada empresa Concessionária e para cada 
cooperativa Permissionária, do cumprimento das obrigações e requisitos mínimos relacionados à 

prestação dos serviços e apuração de eventuais ganhos financeiros em razão da inobservância desses 
requisitos durante toda a vigência dos contratos.

10ª a 14ª semana 10,00%

FASE 5 – Verificação do cumprimento dos requisitos contratuais e normativos relacionados à prestação dos serviços

FASE 4 – Avaliação do modelo de gestão, monitoramento e fiscalização da prestação dos serviços contratados

TOTAL FASE 4

(FASE 5)

10,0%

6.1.1 – Reunião final para apresentação e validação  dos trabalhos realizados pela Contratante. 14ª a 16ª semana 2,00%

6.1.2 - Relatório final com consolidação do escopo total do trabalho. 14ª a 16ª semana 2,00%

4,0%

100,0%TOTAL GERAL

TOTAL FASE 5

FASE 6 – Finalização

6.1 – Finalização das atividades
(FASE 6)

TOTAL FASE 6
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ANEXO IV - CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS 

 
  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS CONTRATOS 
DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
 
 
1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1  – Com a apresentação da Proposta Técnica, a LICITANTE deverá demonstrar que 
possui capacidade técnica, planejamento e conhecimento para a execução do objeto da 
licitação, nos termos do Edital e Anexos.  

1.2  – A Proposta Técnica deverá estar segmentada da seguinte forma:  

a) Plano Técnico 1 – Equipe de Projeto (PT1), composto por requisitos obrigatórios 
(PT1-A) e requisitos a serem considerados para efeito de pontuação, que são 
classificatórios (PT1-B).  

b) Plano Técnico 2 – Experiência da LICITANTE (PT2), composto por requisitos 
obrigatórios (PT2-A) e requisitos a serem considerados para efeito de pontuação, que 
são classificatórios (PT2-B).  

 
2 – PLANO TÉCNICO 1 – EQUIPE DO PROJETO (PT1) 

2.1 – Este item prevê a comprovação, análise e avaliação da formação, da experiência e 
do conhecimento dos membros da EQUIPE DO PROJETO, que deverá ser composta, no 
mínimo, pelos profissionais relacionados abaixo: 

a) 1 (um) Gerente do Projeto, com experiência em gerenciamento de projetos e em 
verificação independente, com formação superior em administração de empresas, 
ciências contábeis, economia ou engenharia;  

b) 1 (um) Profissional com experiência em verificação independente de concessões de 
serviços públicos, com formação superior em administração de empresas, ciências 
contábeis, economia ou engenharia;  

c) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em estudo de Viabilidade 
Econômica Financeira;  

d) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em projetos de Transporte 
Público Urbano;  

e) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em Regulação Econômica.  

f) 1 (um) Profissional com experiência em Auditoria de Sistemas e  Segurança da 
Informação, com formação superior em Ciência da Computação ou Análise de 
Sistemas. 

2.1.1 – É vedada a possibilidade de utilização de um único profissional da Equipe 
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Mínima para atendimento de mais de uma função. 

2.2  – A LICITANTE poderá compor sua Equipe do Projeto de acordo com a sua 
conveniência, desde que respeitada a equipe mínima acima, sendo que todos os 
integrantes poderão ser pontuados nos termos previstos neste Anexo.  

2.3  – Requisitos Obrigatórios (PT1-A)  

2.3.1 – A LICITANTE deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos explicitados 
nos itens 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.1.3. 

2.3.1.1 – Currículos dos membros da equipe de projeto, devendo conter, sem se 
limitar: 

a) Identificação do profissional;  

b) Formação acadêmica, conforme requisitos descritos no subitem 2.1;  

c)  Detalhamento, de forma clara e precisa, da experiência anterior do 
profissional nas áreas de conhecimento mencionadas, destacando informações 
sobre:  

I. Nome da empresa empregadora; 

II. Natureza do vínculo (empregado, sócio, diretor ou consultor, outro); 

III. Em caso de participação em projeto: 

III.1 - Nome do projeto a que esteve vinculado;  

III.2 - Nome da instituição demandante do projeto;  

III.3 - Nome da área/setor em que foi desenvolvido o projeto;  

IV. Atividades desempenhadas; 

V. Período de atuação em cada projeto ou atividade; 

VI. Resultados alcançados no trabalho. 

2.3.1.1.1 – Os currículos deverão ser apresentados com, no máximo, 5 
(cinco) páginas no formato A4 ou Ofício. 

2.3.1.2 – Comprovação de conclusão de curso ou Diploma que comprove a 
formação acadêmica indicada no currículo de cada profissional, respeitando-se o 
disposto no subitem 2.1, em curso reconhecido pelo MEC (Ministério da 
Educação) ou equivalente quando se tratar de curso realizado no exterior.  

2.3.1.3 – A comprovação da experiência profissional deverá ser feita através de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por Pessoa Jurídica de Direito 
Público ou Privado, Contrato de Prestação de Serviços, CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência Social) ou documento equivalente.  

2.3.1.3.1 – Caso o atestado descrito no subitem 2.3.1.3 possua dois ou mais 
domínios de conhecimento sem especificação de horas trabalhadas por 
determinado profissional em cada domínio, o tempo total de execução do 
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projeto (em horas, meses ou anos) será dividido pelo número exato de 
domínios de conhecimento descritos, em partes iguais. 

2.3.1.4 – A SPTrans poderá solicitar à Contratada, sempre que julgar necessário, 
documentação que comprove a formação acadêmica ou experiência profissional 
dos profissionais designados para compor a equipe técnica. 

2.3.2 – A não apresentação dos documentos citados no item 2.3.1 desclassificará 
a LICITANTE. 

2.4 – Requisitos Classificatórios (PT1-B) 

2.4.1 – Os critérios para pontuação da EQUIPE DO PROJETO, relativos aos seus 
domínios específicos, estão elencados abaixo: 

2.4.1.1 – Pontuação do Gerente de Projeto: 
 

a) Titulação: 
ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Certificação como PMP (Project 
Management Professional) e/ou MBA 
(Master of Business Administration) 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

1 pt 

2 Certificado de conclusão de curso ou 
diploma de pós-graduação strictu  sensu  
em nível de Mestrado relacionado à sua 
área de domínio/experiência profissional. 

1 pt 

3 Certificado de conclusão de curso ou 
diploma de pós-graduação strictu  sensu  
em  nível  de  Doutorado  relacionado à 
sua área de domínio/experiência 
profissional. 

1 pt 

 

2.4.1.1.1 – A pontuação relativa à “Titulação” do Gerente de Projeto será 
concedida por profissional indicado, limitada a 3 (três) pontos no total. 

2.4.1.1.2 – Entende-se por PMP (Project Management Professional) a 
certificação dada pelo PMI (Project Management Institute) para os Gerentes 
de Projetos que passam pelo exame após comprovarem suas experiências 
como gerentes de projetos. A certificação como PMP poderá ser substituída 
por outra titulação equivalente emitida por entidade congênere. 

 
b) Experiência Profissional: 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

1 
Experiência comprovada em 
horas de gerenciamento de 
projetos 

Entre 4.201 e 5.000 horas 3 pt 
Entre 5001 e 7500 horas 6 pt 
Entre 7.501 e 10.000 
horas 8 pt 

Acima de 10.000 horas 10 pt 
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2 

Experiência comprovada em 
desenvolvimento de projeto(s) 
utilizando a metodologia 
PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) do Instituto 
PMI (Project Management 
Institute). 

1 a 2 projetos 1 pt 

3 a 5 projetos 2 pt 

6 a 9 projetos 3 pt 

Acima de 10 
projetos 5 pt 

3 Experiência comprovada em  
verificação independente 

1 a 4 projetos 0,5 pt 

5 a 8 projetos 1 pt 

9 a 12 projetos 1,5 pt 

Acima de 12 projetos 2 pt 

 

2.4.1.1.3 – Para fins de comprovação da experiência em horas de 
gerenciamento será admitido o somatório de horas de atuação do Gerente 
de Projeto, em diversos projetos, desde que, individualmente, cada projeto 
seja igual ou superior a 1.000 horas. 

2.4.1.1.4 – Não será admitida apresentação de profissional que não se 
enquadre, ao menos, na pontuação mínima de cada item da experiência 
profissional. 

2.4.1.1.5 – A pontuação da experiência profissional será concedida somente 
para 1 (um) gerente de projeto. 

2.4.1.1.6 – Para os itens 2 e 3 serão considerados projetos finalizados com 
duração mínima de 6 (seis) meses completos, ou, se em andamento, tendo 
decorrido 6 (seis) meses do início da execução. 

2.4.1.1.7  – O gerente de projeto indicado para obtenção da pontuação da 
experiência profissional deverá, obrigatoriamente, possuir o certificado com 
PMP (Project Management Professional) emitida pelo órgão PMI – Project 
Management Institute ou outra titulação equivalente emitida por entidade 
congênere e/ou MBA (Master of Business Administration) relacionado à sua 
área de domínio/experiência profissional.  

2.4.1.1.8 – A pontuação relativa ao Gerente de Projeto será cumulativa 
(titulação + experiência profissional) até o limite de 20 (vinte) pontos.  

2.4.1.2 – Pontuação do Profissional com experiência em Verificação 
Independente em Concessões do Serviço Público:  
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a) Titulação: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós-graduação latu sensu em nível de 
especialização ou MBA (Master of Business 
Administration), com carga horária não 
inferior a 360 horas e relacionado à sua área 
de domínio/experiência profissional. 

0,5 pt 

2 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós -graduação strictu sensu em nível de 
Mestrado ou Doutorado relacionado à sua 
área de domínio/experiência profissional. 

1 pt 

 
2.4.1.2.1 – A pontuação relativa à “Titulação” do Auditor ou  Verificador 
Independente será concedida por profissional indicado, limitada a 3,0 (três) 
pontos no total. 

 
b) Experiência Profissional: 

 
ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

1 
Experiência comprovada em 
Verificação Independente em 
Concessões do Serviço Público 

1 a 4 projetos 0,5 pt 

5 a 8 projetos 1 pt 

9 a 12 projetos 2 pt 

Acima de 12 projetos 3 pt 

2 
Experiência comprovada em 
Verificação Independente em 
Concessões do Serviço Público 

6 meses a 2 anos 0,5 pt 

De 3 a 4 anos 1 pt 

De 5 a 6 anos 1,5 pt 

Acima de 7 anos 3 pt 
 

2.4.1.2.2 – A pontuação acima descrita nos itens 1 e 2 será concedida 
somente para um profissional com experiência em Verificação 
Independente. 

2.4.1.2.3 – Para o item 1 serão considerados projetos finalizados com 
duração mínima de 6 (seis) meses completos, ou, se em andamento, tendo 
decorrido 6 (seis) meses do início da execução. 

2.4.1.2.4 – Não será admitida apresentação de profissional que não se 
enquadre, ao menos, na pontuação mínima de cada item da experiência 
profissional. 

2.4.1.2.5 – A pontuação relativa ao Verificador Independente em 

São Paulo Transporte S.A.                 5/13 



 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2013               
 

Concessões do Serviço Público será cumulativa (títulos + experiência 
profissional) até o limite de 9 (nove) pontos. 

2.4.1.3 – Pontuação do Profissional com experiência em Estudos de Viabilidade 
Econômico-Financeira: 
 
a) Titulação: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós-graduação latu sensu em nível de 
especialização ou MBA (Master of Business 
Administration), com carga horária não inferior a 
360 horas e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

0,5 pt 

2 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós -graduação strictu sensu em nível de 
Mestrado ou Doutorado relacionado à sua área 
de domínio/experiência profissional. 

1 pt 

 
 

2.4.1.3.1 – A pontuação relativa à “Titulação” do profissional com 
experiência em Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira será 
concedida por profissional indicado, limitada a 3,0 (três) pontos do total. 

 
 

b) Experiência Profissional: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

1 
Experiência comprovada em 
estudos de viabilidade econômico-
financeira 

De 2 a 5 projetos 0,5 pt 

De 6 a 10 projetos 1 pt 

De 11 a 15 projetos 1,5 pt 

Acima de 16 projetos 2 pt 

2 
Experiência comprovada em 
estudos de viabilidade econômico-
financeira 

De 1 a 3 anos 0,5 pt 

De 4 a 6 anos 1 pt 

De 7 a 10 anos  1,5 pt 

Acima de 10 anos 2pt 

 

2.4.1.3.2 – A pontuação acima descrita nos itens 1 e 2 será concedida 
somente para um profissional. 

2.4.1.3.3 – Não será admitida apresentação de profissional que não se 
enquadre, ao menos, na pontuação mínima de cada item da experiência 
profissional. 
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2.4.1.3.4 – A pontuação relativa ao profissional com experiência em Estudos 
de Viabilidade Econômico-Financeira será cumulativa (titulação + 
experiência profissional) até o limite de 7 (sete) pontos. 

2.4.1.4 – Pontuação do Profissional com experiência em Transporte Público 
Urbano: 

 
a) Titulação: 

 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Certificado de conclusão de curso ou 
diploma de pós-graduação latu sensu em 
nível de especialização ou MBA (Master 
of Business Administration), com carga 
horária não inferior a 360 horas e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

0,5 pt 

2 Certificado de conclusão de curso ou 
diploma de pós -graduação strictu sensu 
em nível de Mestrado ou Doutorado 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

1 pt 

 

2.4.1.4.1 – A pontuação relativa à “Titulação” do Profissional com 
experiência em Transporte Público Urbano será concedida por profissional 
indicado, limitada a 3,0 (três) pontos do total. 

 

b) Experiência Profissional: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

1 
Experiência comprovada em 
projetos de Transportes 
Públicos Urbanos. 

2 a 5 projetos 0,5 pt 

6 a 10 projetos 1 pt 

11 a 15 projetos 1,5 pt 

Acima de 16 projetos 2 pt 

2 
Experiência comprovada em 
projetos de Transportes 
Públicos Urbanos. 

De 1 a 3 anos 0,5 pt 

De 4 a 6 anos 1 pt 

De 7 a 10 anos 1,5 pt 

Acima de 10 anos 2 pt 

 

2.4.1.4.2 – A pontuação acima descrita nos itens 1 e 2 será concedida 
somente para um profissional. 
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2.4.1.4.3 – Não será admitida apresentação de profissional que não se 
enquadre, ao menos, na pontuação mínima de cada item da experiência 
profissional. 

2.4.1.4.4 – A pontuação relativa ao profissional com experiência em projetos 
de Transportes Públicos Urbanos será cumulativa (titulação + experiência 
profissional) até o limite de 7 (sete) pontos. 

2.4.1.5 – Pontuação do Profissional com experiência em Regulação Econômica: 
 

a) Titulação: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós-graduação latu sensu em nível de 
especialização ou MBA (Master of Business 
Administration), com carga horária não inferior a 
360 horas e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

0,5 pt 

2 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós -graduação strictu sensu em nível de 
Mestrado ou Doutorado relacionado à sua área 
de domínio/experiência profissional. 

1 pt 

 
 

2.4.1.5.1 – A pontuação relativa à “Titulação” do Profissional com 
experiência em Regulação Econômica será concedida por profissional 
indicado, limitada a 3,0 (três) pontos do total. 

 

b) Experiência Profissional: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

1 Experiência comprovada em 
projetos de regulação econômica 

6 a 10 projetos 0,5 pt 

11 a 15 projetos 1 pt 

16 a 20 projetos 1,5 pt 
Acima de 20 
projetos 2 pt 

2 Experiência comprovada em 
projetos de regulação econômica 

De 1 a 3 anos 0,5 pt 

De 4 a 6 anos 1 pt 

De 7 a 10 anos  1,5 pt 

Acima de 10 anos 2 pt 
 

2.4.1.5.2 – A pontuação acima descrita (itens 1 e 2) será concedida somente 
para um profissional. 
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2.4.1.5.3 – Não será admitida apresentação de profissional que não se 
enquadre, ao menos, na pontuação mínima de cada item da experiência 
profissional. 

2.4.1.5.4 – A pontuação relativa ao profissional com experiência em 
Regulação Econômica será cumulativa (titulação + experiência profissional) 
até o limite de 7 (sete) pontos. 

2.4.1.6 – Pontuação do Profissional com experiência em Auditoria de Sistemas de 
TI e Segurança da Informação: 

 
a) Titulação: 

 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
1 Certificado de conclusão de curso ou diploma 

de pós-graduação latu sensu em nível de 
especialização ou MBA (Master of Business 
Administration), com carga horária não inferior a 
360 horas e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

0,5 pt 

2 Certificado de conclusão de curso ou diploma 
de pós -graduação strictu sensu em nível de 
Mestrado ou Doutorado relacionado à sua área 
de domínio/experiência profissional. 

1 pt 

 
 

2.4.1.6.1 – A pontuação relativa à “Titulação” do Profissional com 
experiência em Auditoria de Sistemas de TI e Segurança da Informação 
será concedida por profissional indicado, limitada a 3,0 (três) pontos do 
total. 

 

b) Experiência Profissional: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE PONTUAÇÃO 

1 
Experiência comprovada 
em projetos auditoria de 
sistemas de TI 

6 a 10 projetos 0,5 pt 

11 a 15 projetos 1 pt 

16 a 20 projetos 1,5 pt 

Acima de 20 projetos 2 pt 

2 

Experiência comprovada 
em projetos de auditoria 
de segurança da 
informação 

6 a 10 projetos 0,5 pt 

11 a 15 projetos 1 pt 

16 a 20 projetos 1,5 pt 

Acima de 20 projetos 2pt 
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2.4.1.5.2 – A pontuação acima descrita (itens 1 e 2) será concedida somente 
para um profissional. 

2.4.1.5.3 – Não será admitida apresentação de profissional que não se 
enquadre, ao menos, na pontuação mínima de cada item da experiência 
profissional. 

2.4.1.5.4 – A pontuação relativa ao profissional com experiência em 
Auditoria de Sistemas e Segurança da Informação será cumulativa (titulação 
+ experiência profissional) até o limite de 7 (sete) pontos. 

2.4.2 – Documentos necessários à comprovação dos títulos: 

2.4.2.1 – Para a comprovação da conclusão do curso de graduação, 
especialização, pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, será aceito o 
diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, 
ou certificado/declaração de conclusão de curso expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 

2.4.2.2 – Os certificados (ou diplomas) de conclusão de graduação, 
especialização, pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado expedidos no 
exterior somente serão aceitos se validados por instituição de ensino superior no 
Brasil. 

2.4.3 – Documentos hábeis para comprovação de experiência profissional: 

2.4.3.1 – Atestado de Capacidade Técnica expedido por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado, devendo conter, sem se limitar: a razão social e dados 
de identificação do emitente; descrição dos serviços prestados; tempo total do 
projeto, nome(s) do(s) profissional(is) que atuou(aram) no projeto; local e data de 
emissão; identificação e assinatura do responsável pela veracidade das 
informações ou Contrato de Prestação de Serviços, CTPS (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social) ou documento equivalente. 

2.5 – Não serão considerados para pontuação do Plano Técnico1 (PT1): 

2.5.1 – Experiências relativas a serviços ligados a estágio, monitoria, bolsa de estudo 
para efeito de contagem de tempo para a pontuação (PT1-B);  

2.5.2 – Declarações, certificados ou documentos equivalentes internacionais não 
juramentados.  

3 – PLANO TÉCNICO 2 – EXPERIÊNCIA DA LICITANTE (PT2): 

3.1 – O Plano Técnico 2 consiste em avaliar a experiência da LICITANTE na prestação 
de serviços similares e será pontuada conforme item 3.3 deste Anexo.  

3.2 – Requisitos Obrigatórios (PT2-A)  

3.2.1 – A LICITANTE deverá apresentar, obrigatoriamente, Relatório Técnico – 
Metodologia de Execução, construído à luz do Anexo I - Termo de Referência. 
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3.2.1.1 – A LICITANTE apresentará sugestões de sistemática de execução dos 
serviços relativos ao objeto da presente licitação, contendo indicações de 
melhorias no escopo apresentado, onde considerar pertinente. 

 

3.3 – Requisitos Classificatórios (PT2-B) 

3.3.1 – A LICITANTE receberá uma pontuação de acordo com a experiência e domínio 
técnico comprovados, conforme os seguintes critérios: 

 

a) Experiência Operacional: 
 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente em 
contratos de Concessão de Transporte 
Coletivo Convencional por Ônibus 
Urbanos. 

10 pt 

2 Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente em 
contratos de Concessão de Transporte 
Coletivo exceto por Ônibus Urbanos. 

8 pt 

3 Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente em 
estudos, planos e projetos de Concessão 
de Serviços Públicos. 

6 pt 

4 Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente em 
Contratos Públicos. 

2 pt 

 

3.3.1.1 – A pontuação relativa à experiência operacional da LICITANTE será 
cumulativa até o limite de 33 (trinta e três) pontos, sendo considerados no máximo 
4 (quatro) atestados válidos por item.  

3.3.1.2 – Caso 1 (um) atestado contemple mais de uma experiência, será 
considerado, preferencialmente aquela correspondente à maior pontuação, ou 
seja, a LICITANTE só terá um item pontuado por atestado apresentado.  

3.3.1.3 – A comprovação da experiência operacional dar-se-á através de 
Atestados de Capacidade Técnica expedidos por Pessoa Jurídica de Direito 
Público ou Privado, devendo conter, sem se limitar: a razão social e dados de 
identificação do emitente; descrição dos serviços prestados; tempo total do 
projeto, nome(s) do(s) profissional(is) que atuou(aram) no projeto; local e data de 
emissão; identificação e assinatura do responsável pela veracidade das 
informações.  
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b) Experiência Técnica: 

 

ITEM TÍTULO/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1 Comprovação de desenvolvimento de 
projeto, utilizando notação BPMN 
(Business Process Modeling Notation) 

1 pt 

2 Comprovação de desenvolvimento de 
projeto de estrutura e ou monitoramento 
de gestão através de indicadores de 
desempenho. 

1 pt 

3 Comprovação de desenvolvimento de 
projeto de estudo de viabilidade 
econômico-financeira. 

2 pt 

4 Comprovação de desenvolvimento de 
trabalhos de auditoria no setor de 
transportes de passageiros 

3pt 

5 

Comprovação de desenvolvimento de 
trabalhos de auditoria de Sistemas de TI 
ou de auditoria em Segurança da 
Informação. 

2 pt 

 

3.3.1.4 – A pontuação relativa ao domínio técnico da LICITANTE será cumulativa 
até o limite de 10 (dez) pontos, sendo considerados no máximo 4 atestados 
válidos por item.  

3.3.1.5 – A comprovação do domínio técnico dar-se-á através de Atestados de 
Capacidade Técnica expedidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 
devendo conter, sem se limitar: a razão social e dados de identificação do 
emitente; descrição dos serviços prestados; tempo total do projeto, nome(s) do(s) 
profissional(is) que atuou(aram) no projeto; local e data de emissão; identificação 
e assinatura do responsável pela veracidade das informações.  

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

4.1 – As Propostas Técnicas deverão ser apresentadas conforme disposto no Capítulo 5 
do Edital e conforme o Modelo de Proposta Técnica – Anexo XI (XI-A e XIB).  

4.2 – Serão aceitos atestados/declarações referentes a projetos já concluídos.  

4.3 – Para efeito de pontuação, considerar-se-á 1 (um) dia igual a 8 (oito) horas, 1 (uma) 
semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês igual a 176 (cento e setenta e seis) 
horas.  

4.4 – Não serão aceitos, para efeito de pontuação em PT1 e PT2, atestados porventura 
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado com alguma vinculação 
societária com a LICITANTE.  

4.5  – Os atestados, declarações, certificados, diplomas, certidões e demais documentos 
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necessários à Proposta Técnica poderão ser apresentados no original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial ou em cópias 
não autenticadas, se acompanhados dos respectivos originais para autenticação a ser feita 
pela CPL na sessão de abertura.  

4.6  – Todos os profissionais indicados pelos LICITANTES na composição da equipe 
mínima do projeto deverão participar da execução do serviço objeto da LICITAÇÃO, 
admitindo-se a substituição posterior por profissional de experiência equivalente ou 
superior, observando-se as determinações contidas no parágrafo 10, artigo 30, da Lei 
Federal nº 8.666/93, desde que previamente aprovada pela SPTrans e que não haja 
prejuízo da qualidade técnica dos trabalhos em desenvolvimento.  
 
5 – CÁLCULO DA NOTA FINAL 
 
5.1 – A NOTA TÉCNICA da LICITANTE será calculada com base nos fatores de pontuação 
apresentados a seguir: 
 

5.1.1 – A NOTA TÉCNICA é a somatória das notas PT1-B e PT2-B: 
 

NT = PT1B + PT2B 

Em que: 

a) NT é a Nota Técnica da LICITANTE.  

b) PT1-B é a Nota Técnica obtida no Plano Técnico 1B – Requisitos Classificatórios 
da experiência dos membros da Equipe do Projeto.  

c) PT2-B é a Nota Técnica obtida no Plano Técnico 2B – Requisitos Classificatórios 
da experiência da LICITANTE.  

5.2  – A avaliação e a classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS serão feitas por meio de 
critérios objetivos estabelecidos neste Instrumento, por meio da análise dos planos 
técnicos PT1 e PT2.  

5.3  – A pontuação da PROPOSTA TÉCNICA poderá ter no máximo duas casas decimais, 
desprezando-se os algarismos posteriores.  

5.4  – Serão desclassificadas as propostas técnicas que:  

a) Deixarem de apresentar quaisquer dos requisitos obrigatórios do PT1-A ou do PT2-
A; ou  

b)  Não atingirem Nota Técnica (NT) mínima igual a 70% (setenta por cento) do total de 
pontos possíveis atribuídos ao somatório de PT1-B e PT2-B.  
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Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115.5144 Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 PABX 11 2796-3299 

 

 

 

ANEXO V – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO 

PAULO. 

Local/Data 

 

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans 

Rua Boa Vista, 136 – 5º andar - Centro 

CEP 01014-000 - São Paulo – SP 

Ass.: DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Prezados Senhores, 

Atendendo ao disposto no Edital do certame em referência, a Empresa 
_____________________________________, CNPJ n°_____________________, por seu(s) 
Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s) vem 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:                                                                               Fax: 
 
Nome: 
R.G:                                                                                CPF: 
Fone:                                                                               Fax: 

 

Atenciosamente, 

Representante Legal: 

________________________________________ 

Local e data 

_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Cargo , RG e CPF) 

 

(Quando a opção for por participação com formação em Consórcio, o representante legal 
deverá ser da empresa Líder e deverá, também, identificar a qualificação completa das 
empresas que compõem o Consórcio e de seus representantes legais.) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TODOS OS 

RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS E 
SUFICIENTES AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO 

PAULO. 

 

Local/Data 
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTrans 
Rua Boa Vista, 136 – 5º andar - Centro 
CEP 01014-000 - São Paulo – SP 
 

 

A Empresa _________________________ CNPJ n°___________________, sediada 

no município de ___________________, declara, por intermédio de seu(s) 

Representante(s) Legal(is) ________________________________, R.G. nº 

__________________, CPF nº____________________________, sob as penalidades 

da Lei que, caso seja contratada para prestar os serviços relacionados no Edital e 

Anexos da Concorrência Pública nº 007/2013, possuirá disponibilidade técnica, 

escritório, condições financeiras para arcar com os investimentos necessários para 

execução do Contrato, bem como aparelhagem e equipamentos adequados, incluindo 

a equipe técnica mínima indicada no item 10 do Termo de Referência – Anexo I, para 

prestação dos serviços em São Paulo – SP, ainda que não seja sediada nesta Capital. 

 

________________________________________ 
Local e data 
 

______________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(Modelo da declaração a ser apresentada na fase de habilitação nos termos do item 

7.6.1 do Edital) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO 

PAULO. 

Local/Data: 

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans 

Rua Boa Vista, 136 – 5º andar - Centro 

CEP 01014-000 - São Paulo – SP 

 
 
ASS: DECLARAÇÃO EMPREGADOR 

 

A Empresa _________________________ CNPJ n°________________, sediada no 

município de ___________________, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) 

Sr(a), _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º___________________ e do CPF n.º _______________________ DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 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) 

 

 

________________________________________ 

Local e data 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal (RG e CPF) 
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Rua 3 de Dezembro, 34  Centro 01014-020 PABX 11 3292-2700 
Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115.5144 Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 PABX 11 2796-3299 

 

 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS E 

ESPECIFICIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME E  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO 

PAULO. 

Local/Data 

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans 
Rua Boa Vista, 136 – 5º andar - Centro 
CEP 01014-000 - São Paulo – SP 
 

Eu _____________________________, Representante Legal da empresa 

_____________________________ , 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 Decreto Municipal 

n.º 49.511/08 e legislação pertinente; e que inexistem fatos supervenientes que 

conduzam ao enquadramento 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 

Decreto Municipal n.º 49.511/08 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 Legal Contador (com carimbo da empresa) CRC n.º 

Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa com firma 
reconhecida. 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  
INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E 
PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO. 
 

Local/Data: 
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans 
Rua Boa Vista, 136 – 5º andar - Centro 
CEP 01014-000 - São Paulo – SP 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante(s) 
devidamente constituído(s) da empresa (Identificação completa da licitante), doravante 
denominado LICITANTE, para fins do disposto no item 7.4.6 do Edital da licitação em 
referência, DECLARA(M), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, e 
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Não houve tentativa, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, de influência na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não 
da referida licitação; 

d) Não será comunicado ou discutido com qualquer outro participante, potencial ou de 
fato,  o conteúdo da proposta apresentada, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Não houve informação, discussão ou recebimento do conteúdo da proposta 
apresentada com qualquer integrante da SÃO PAULO TRANSPORTE S.A – 
SPTRANS, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,  antes da abertura oficial das 
propostas;  

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém(êm) 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

______________________________________________ 
Local e Data 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) (Cargo, RG e  CPF) 
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ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA  

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO 
PAULO. 
 
 
Local/Data 
 
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans 
Rua Boa Vista, 136 – 5º andar - Centro 
CEP 01014-000 - São Paulo – SP 
 
 
 
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1.1 – A Proposta Técnica deverá estar segmentada da seguinte forma:  

a) Plano Técnico 1 – Equipe de Projeto (PT1), composto por requisitos obrigatórios 
(PT1-A) e requisitos a serem considerados para efeito de classificação, pontuados 
conforme disposto no Anexo IV do Edital (PT1-B). 

b) Plano Técnico 2 – Experiência da LICITANTE (PT2), composto por requisitos 
obrigatórios (PT2-A) e requisitos a serem considerados para efeito de classificação, 
pontuados conforme disposto no Anexo IV do Edital (PT2-B). 

 

1.2 – Deverá ser preenchido e apresentado pela LICITANTE um anexo para cada 
profissional indicado para efeito de pontuação. 

1.3 – As colunas “pontuação” e “página da comprovação” deverão ser preenchidas pela 
LICITANTE. 

1.4 – Deverão ser observados os termos e condições constantes no Anexo IV – 
Critérios de Apresentação e Pontuação das Propostas Técnicas. 

1.5 – Caberá à Comissão Permanente de Licitações da SPTrans aferir a efetiva 
pontuação que será obtida pela LICITANTE. 

 

DECLARAMOS:  

1 – Conhecimento de todos os critérios de apresentação e pontuação das propostas 
técnicas dispostas no Anexo IV do referido Edital. 
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2 – Conhecimento de todas as condições previstas para prestação dos serviços licitada 
no Edital da Concorrência Pública n.º XXX/2013 e seus respectivos Anexos, e com eles 
concordamos. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

_____________________________________________ 

Identificação da Empresa LICITANTE 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Nome, Cargo, RG e CPF) 
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ANEXO X-A  
EQUIPE DO PROJETO  

REQUISITOS CLASSIFICATÓRIOS 
(PT1-B) 
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GERENTE DE PROJETO (subitem 2.4.1.1 do Anexo IV): 
 
Nome do Profissional: ______________________________________________ 
 
a) Titulação: 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE  
PROJETOS 

PONTUAÇÃ
O 

PÁGINA DA 
COMPROVAÇÃO 

1 

Certificação como PMP (Project Management 
Professional) e/ou MBA (Master of Business 
Administration) relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

1,00   

2 

Certificado de conclusão de curso ou Diploma de 
pós-graduação strictu sensu em nível de Mestrado 
(título de mestre), relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional. 

1,00   

3 

Certificado de conclusão de curso ou Diploma de 
pós-graduação strictu sensu em nível de 
Doutorado (título de doutor), relacionado à sua 
área de domínio/experiência profissional. 

1,00   

  TOTAL   

b) Experiência profissional:  

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
HORAS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 
Comprovar a experiência em 
horas de gerenciamento de 
projetos. 

De 4.201 a 5.000  3,00 

  
De 5.001 a 7.500  6,00 
De 7.501 a 10.000  8,00 
Acima de 10.000  10,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE  
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

2 

Comprovar desenvolvimento de 
projeto(s) utilizando a 
metodologia baseada em 
PMBOK (Project Management 
Body of knowledge) do Instituto 
PMI (Project Management 
Institute) 

De 1 a 2 1,00 

  
De 3 a 5 2,00 

De 6 a 8 3,00 

Acima de 9  5,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

3 Comprovar a experiência em 
verificação independente. 

De 1 a 4  0,50 

  
De 5 a 8  1,00 
De 9 a 12  1,50 

Acima de 12  2,00 
   

 TOTAL   

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Nome –CPF) 
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PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE  
EM CONCESSÕES DO SERVIÇO PÚBLICO  

(subitem 2.4.1.2 do Anexo IV) 
 

 
Nome do Profissional: ______________________________________________ 
 
 
a) Titulação:  
ITEM TÍTULOS/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação latu sensu 
em nível de especialização ou MBA 
(Master of Business Administration), 
com carga horária não inferior a 360 
horas e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

0,50   

2 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação strictu sensu 
em nível de Mestrado (título de mestre) 
ou Doutorado (título de doutor), e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

1,00   

  TOTAL   
 

 
b) Experiência profissional:  

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 

Comprovar a experiência 
Verificação Independente em 
Concessões do Serviço 
Público. 

De 1 a 4 0,50 

  De 5 a 8 1,00 
De 9 a 12 2,00 
Acima de 12 3,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
ANOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

2 

Comprovar a experiência em 
Verificação Independente em 
Concessões do Serviço 
Público 

De 6 meses a 2 
anos 0,50 

  
De 3 a 4 anos 1,00 
De 5 a 6 anos 1,50 
Acima de 6 
anos 3,00 

   TOTAL   
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Nome – CPF) 
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PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM ESTUDOS DE VIABILIDADE  

ECONÔMICO-FINANCEIRA  
(subitem 2.4.1.3 do Anexo IV) 

 
 
Nome do Profissional: ______________________________________________ 
 
a) Titulação:  

ITEM TÍTULOS/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  PÁGINA DA 
COMPROVAÇÃO 

1 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação latu sensu 
em nível de especialização ou MBA 
(Master of Business Administration), 
com carga horária não inferior a 360 
horas e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

0,50   

2 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação strictu sensu 
em nível de Mestrado (título de mestre) 
ou Doutorado (título de doutor), e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

1,00   

  TOTAL   
 

b) Experiência profissional:  

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 

Comprovar a 
experiência em projetos 
de estudo de viabilidade 
econômico-financeira. 

De 2 a 5  0,50 

  De 6 a 10  1,00 
De 11 a 15  1,50 
Acima de 16  2,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
ANOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

2 

Comprovar a 
experiência em projetos 
de estudo de viabilidade 
econômico-financeira. 

De 1 a 3 anos 0,50 

  
De 4 a 6 anos 1,00 
De 7 a 10 anos 1,50 
Acima de 10 anos 2,00 

   TOTAL   
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Nome –CPF) 
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PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM TRANSPORTE PÚBLICO URBANO  

 (subitem 2.4.1.4 do Anexo IV) 
 
 
 
Nome do Profissional: ______________________________________________ 
 
 
a) Titulação:  

ITEM TÍTULOS/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 
COMPROVAÇÃO 

1 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação latu sensu 
em nível de especialização, com carga 
horária não inferior a 360 horas e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

0,50   

2 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação strictu sensu 
em nível de Mestrado (título de mestre) 
ou Doutorado (título de doutor), e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

1,00   

  TOTAL   
 

b) Experiência profissional:  

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 

Comprovar a 
experiência em projetos 
de Transportes Públicos 
Urbanos 

De 2 a 5  0,50 

  De 6 a 10  1,00 
De 11 a 15  1,50 
Acima de 16  2,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
ANOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

2 

Comprovar a 
experiência em 
Transportes Públicos 
Urbanos 

De 1 a 3 anos 0,50 

  
De 4 a 6 anos 1,00 
De 7 a 10 anos 1,50 
Acima de 10 anos 2,00 

   TOTAL   
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Nome – CPF) 
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PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM REGULAÇÃO ECONÔMICA  

(subitem 2.4.1.5 do Anexo IV) 
 
 
Nome do Profissional: ______________________________________________ 
 
 
a) Titulação:  

ITEM TÍTULOS/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 
COMPROVAÇÃO 

1 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação latu sensu 
em nível de especialização, com carga 
horária não inferior a 360 horas e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

0,50   

2 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação strictu 
sensu em nível de Mestrado (título de 
mestre) ou Doutorado (título de 
doutor), e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

1,00   

  TOTAL   
 

b) Experiência profissional:  

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 

Comprovar a 
experiência em projetos 
de regulação 
econômica. 

De 6 a 10  0,50 

  De 11 a 15  1,00 
De 16 a 20  1,50 
Acima de 20  2,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
ANOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

2 

Comprovar a 
experiência em projetos 
de regulação 
econômica. 

De 1 a 3 0,50 

  
De 4 a 6 1,00 
De 7 a 10  1,50 
Acima de 10  2,00 

   TOTAL   
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Nome – CPF) 
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PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA DE SISTEMAS 
 E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

(subitem 2.4.1.6 do Anexo IV) 
 
 
Nome do Profissional: ______________________________________________ 
 
 
a) Titulação:  

ITEM TÍTULOS/CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 
COMPROVAÇÃO 

1 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação latu sensu 
em nível de especialização, com carga 
horária não inferior a 360 horas e 
relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

0,50   

2 

Certificado de conclusão de curso ou 
Diploma de pós-graduação strictu 
sensu em nível de Mestrado (título de 
mestre) ou Doutorado (título de 
doutor), e relacionado à sua área de 
domínio/experiência profissional.  

1,00   

  TOTAL   
 

b) Experiência profissional:  

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 

Comprovar a 
experiência em projetos 
auditoria de sistemas de 
TI 

De 6 a 10  0,50 

  De 11 a 15  1,00 
De 16 a 20  1,50 
Acima de 20  2,00 

ITEM EXPERIÊNCIA QUANTIDADE 
PROJETOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

2 

Comprovar a 
experiência em projetos 
de auditoria de 
segurança da 
informação 

De 6 a 10  0,50 

  
De 11 a 15  1,00 
De 16 a 20  1,50 
Acima de 20  2,00 

   TOTAL   
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 
(Nome – CPF) 
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ANEXO X- B 
PROPONENTE 

REQUISITOS CLASSIFICATÓRIOS 
(PT2-B) 
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ANEXO XI-B - EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE (PT2)  
(item 3 e subitens do Anexo IV) 

 
 
a) Experiência profissional: 

ITEM EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 
COMPROVAÇÃO 

1 

Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação em contratos de 
Concessão de Transporte Coletivo 
Convencional por Ônibus Urbanos. 

10   

2 

Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente em 
contratos de Concessão de Transporte 
Coletivo exceto por Ônibus Urbanos. 

8   

3 

Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente em 
estudos, planos e projetos de Concessão 
de Serviços Públicos. 

6   

4 
Comprovação de experiência anterior em 
serviços de verificação independente  em 
Contratos Públicos. 

2   

  TOTAL   
 
b) Domínio Técnico 
ITEM EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PÁGINA DA 

COMPROVAÇÃO 

1 
Comprovação de desenvolvimento de 
projeto, utilizando notação BPMN 
(Business Process Modeling Notation). 

1   

2 

Comprovação de desenvolvimento de 
projeto de estrutura e ou monitoramento 
de gestão através de indicadores de 
desempenho. 

1   

3 
Comprovação de desenvolvimento de 
projeto de estudo de viabilidade 
econômico-financeira. 

2   

4 
Comprovação de desenvolvimento de 
trabalhos de auditoria no setor de 
transportes de passageiros 

3   

5 
Comprovação de desenvolvimento de 
trabalhos de auditoria de Sistemas ou de 
auditoria em Segurança da Informação. 

2   

  TOTAL   
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Nome – CPF) 
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ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO (PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO) 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE 
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS 
DA CIDADE DE SÃO PAULO.  
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
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.  
 
 
 
 

................................................ 
local/data 

 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
Representante Legal 

CPF 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE 
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS 
DA CIDADE DE SÃO PAULO. 
 
  

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
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.  
 
 
 
 

....................................... 
Local/data 

 
 
 
 
 
 

..................................................................................... 
Representante legal 

CPF 
 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA 
ESTADUAL 

 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE 
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS 
DA CIDADE DE SÃO PAULO. 
 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
Eu, ................. (nome completo), representante legal da ........................(nome 
da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº .............................. interessada 
em participar do referido processo licitatório, declaro, sob as penas da Lei, que 
a referida empresa encontra-se na situação de isenção ou de não incidência 
estadual.  
 
 
 

...................................... 
Local/data 

 
 

..................................................................................... 
Representante legal 

CPF 
 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.. 
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CONTRATO Nº ............/....... - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO 
INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, 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, em 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, nos termos do 
Edital da Licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo técnica e preço, sob nº 
007/2013 conforme Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 2013/ 0631, 
cujo objeto será realizado por execução indireta sob o regime de empreitada por preço global e 
com base nas disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93; Leis Municipais nº 
13.278, de 07/01/02 e nº 14.094, de 06/12/05, bem como demais diplomas aplicáveis à 
espécie, têm entre si justo e avençado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de verificação independente 

dos Contratos de Concessão e Permissão do Serviço Público de Transporte Coletivo 
de Passageiros do Município de São Paulo, conforme Anexo I - Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
 
2.1. Integram o presente Contrato tal como se aqui transcritos os documentos a seguir 

relacionados: 
2.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 

2.1.2. Anexo XIX – Critério de Preço e Medição; 

2.1.3. Anexo XI – Proposta Comercial - Planilha de Produtos e Preços; 

2.1.4. Anexo X – Proposta Técnica. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 

3.1. O prazo total de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, 
nos termos da legislação em vigor. 
 

3.2. A primeira Ordem de Serviço – OS, referente à Fase 1, será emitida em até 15 
(quinze) dias úteis após a assinatura do Contrato. 

 
3.3. As demais Ordens de Serviço, referentes às Fases 2, 3, 4 e 5, serão emitidas em 

conformidade com o desenvolvimento dos trabalhos e com antecedência mínima de 
10 (dez) dias do inicio da execução dos serviços relacionados à respectiva fase. 
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3.4. O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, contatos da emissão da 

primeira Ordem de Serviço. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
 
4.1. Os recursos necessários para suportar as despesas deste Contrato ficam assim 

definidos: 
 

4.1.1. Para o exercício de 2013 constam da Previsão Orçamentária da SPTrans, 
conforme Requisição de Compra – RC nº 14.575. 
 

4.1.2. 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).  
 
5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários no objeto contratual, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
5.2.1. Mediante acordo entre as partes é facultada a supressão além do limite de 

25% (vinte e cinco por cento) indicado no item acima. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E REAJUSTAMENTOS 
 
6.1. Para todos os serviços objeto deste contrato, serão adotados os preços propostos pela 

CONTRATADA constantes no Anexo XI - Planilha de Produtos e Preços, referidos ao 
mês da data de apresentação das propostas, ou seja, .../... (mês/ano). 

 
6.1.1. Nos preços propostos, que constituirão a única e completa remuneração para os 

serviços objeto deste contrato, estão computados todos os custos, tributos e 
despesas da CONTRATADA, conforme o contido no Anexo XIX - 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. 

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

do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão 
destes para mais ou para menos, conforme a hipótese. 

 
6.3. 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. 

 
6.4. Os preços contratuais propostos serão fixos e irreajustáveis 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1. Para a execução do objeto a CONTRATADA deverá obedecer às condições descritas 

nesta Cláusula, bem como as demais condições estabelecidas no presente contrato e no 
Termo de Referência – Anexo I. 

 
7.1.1. Durante a execução do contrato serão emitidas Ordens de Serviços, em 

conformidade com os itens 3.2 e 3.3, especificando a Fase à qual se refere, os 
serviços a serem executados e de acordo com os preços apresentados na 
Planilha de Produtos e Preços – Anexo XI. 

 
7.2. A Contratada deverá cumprir os prazos, bem como apresentar cronograma detalhado 

das etapas de execução e entregar os produtos e serviços estabelecidos, conforme 
estipulado no Anexo I – Termo de Referência. 
 

7.3. A CONTRATADA somente poderá dar início aos serviços, objeto do presente contrato, 
após a emissão, pela SPTrans, da respectiva “Ordem de Serviço” autorizatória para 
tanto. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será realizado por produto entregue e aceito, na seguinte conformidade: 

 
Produto Percentual de 

desembolso 
Visita de reconhecimento e elaboração de relatório com dados e 
informações coletadas para a programação definitiva dos trabalhos. 

1% 

Proposta de agenda (incluindo cronograma para apresentação dos 
relatórios) 

1% 

Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e validação da 
programação de trabalho, agenda e cronograma. 

1% 

Relatório contendo a revisão dos balancetes e demonstrações contábeis, 
referentes ao exercício de 2012, apresentados à SPTrans pelas 
Concessionárias e Permissionárias dos serviços de transportes, 
sobretudo no que se refere aos aspectos patrimonial (bens, direitos e 
obrigações) e econômico (apuração dos resultados) 

3% 

Apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas Contábil a ser 
adotado na próxima Licitação dos serviços de transporte, considerando a 
necessidade de corrigir eventuais fragilidades identificadas na etapa 
anterior e de garantir a existência de informações adequadas para o 
acompanhamento e fiscalização das atividades outorgadas pelo poder 
público, bem como de informações que reflitam a situação financeira e 
econômica das operadoras do sistema de transporte. 

3% 

Relatório com a verificação dos custos incorridos, individualmente, pelos 
oito Consórcios Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários 
na prestação dos serviços de transporte, desde o início da vigência dos 
contratos até seu término, com base nos dados de produção apurados 
pela SPTrans por meio das informações processadas diariamente 
oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e do Sistema 
Integrado de Monitoramento – SIM, considerando dois cenários: (a) 

15% 
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preços obtidos conforme os índices de reajustes estipulados 
contratualmente - CLÁUSULA OITAVA dos contratos de concessão e 
CLÁUSULA SEXTA dos contratos de permissão (cenário 1) e (b) preços 
de mercado (cenário 2). 
Relatório com a verificação das receitas percebidas, individualmente, 
pelos oito Consórcios Concessionários e pelos oito Consórcios 
Permissionários na prestação dos serviços de transporte, desde o início 
da vigência dos contratos até seu término, incluindo as receitas tarifárias 
apuradas por meio das informações oriundas do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica (SBE), bem como as demais receitas complementares, 
acessórias e extratarifárias. 

5% 

Relatório com a verificação dos investimentos, considerando a compra e 
venda de ativos, realizados desde o início da vigência dos contratos até 
seu término, individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários e 
pelos 8 (oito) Consórcios Permissionários para a prestação dos serviços. 

5% 

Relatório com a estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em 
cada Contrato de Concessão e Permissão dos serviços de transporte de 
passageiros em vigor, com base nos valores de remuneração ofertados 
pelos Consórcios e Cooperativas em suas respectivas propostas 
comerciais. 

2% 

Relatório contendo o fluxo de caixa estimado do Empreendimento, para 
cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, 
por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais deverá ser 
apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da 
vigência dos contratos e seu término, considerando as receitas 
percebidas, os custos observados obtidos conforme os índices de 
reajuste estipulados nos contratos (cenário 1 do item 2.1), bem como os 
investimentos realizados, com a estimativa das respectivas Taxas 
Internas de Retorno (TIR) dos empreendimentos. 

5% 

Relatório contendo o fluxo de caixa estimado do Acionista, para cada 
Consórcio Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, por 
semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais deverá ser 
apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da 
vigência dos contratos e seu término, considerando as receitas 
percebidas, os custos observados a preços de mercado (cenário 2 do 
item 2.1), bem como os investimentos realizados, a estrutura de capital e 
de financiamento, com a indicação das respectivas Taxas Internas de 
Retorno (TIR) dos acionistas. 

10% 

Relatório com a revisão dos estudos quantitativos e qualitativos 
apresentados pelas Concessionárias e Permissionárias, para cada um 
dos aditivos assinados desde 2003. 

10% 

Relatório contento a demonstração, verificação e validação das receitas 
comuns ao Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, 
observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos 
registros da Conta Sistema gerida pela SPTrans. 

4% 

Relatório contendo  a demonstração, verificação e validação das 
despesas comuns ao Serviço de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 
partir dos registros da Conta Sistema gerida pela SPTrans. 

4% 

Relatório contendo os fluxos de caixa, mês a mês, do Serviço de 4% 

São Paulo Transporte S.A.                  5/15 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396.6800  Rua 03 de Dezembro, 34 Centro CEP 01014-020 PABX 11 3293.2700 
Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115.5144 Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 PABX 11 2796.3299 

 



 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 
ANEXO XV - MINUTA DE CONTRATO 
 

 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, entre 01/07/2003 e 
31/08/2013, a partir das receitas e despesas registradas na Conta 
Sistema gerida pela SPTrans. 
Relatório com avaliação da eficácia do modelo operacional e dos 
sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o monitoramento e 
fiscalização dos serviços prestados pelas Concessionárias e 
Permissionárias, apontando possíveis ineficiências, inconsistências e 
falhas de segurança, bem como sugerindo modificações, adequações e 
atualizações a serem realizadas no sentido de sanar as fragilidades 
identificadas. 

13% 

Relatório com a verificação, por semestre, para cada empresa 
Concessionária e para cada cooperativa Permissionária, do cumprimento 
das obrigações e requisitos mínimos relacionados à prestação dos 
serviços, e apuração de eventuais ganhos financeiros em razão da 
inobservância desses requisitos, durante toda a vigência dos contratos. 

10% 

Reunião final para apresentação e validação  dos trabalhos pela 
Contratante. 

2% 

Relatório final com consolidação do escopo total do trabalho. 2% 
 

8.2. Entregue o produto pela CONTRATADA, a SPTrans, que terá o prazo de cinco dias 
úteis do recebimento, para aceitá-lo ou não. 
 

8.2.1. Caso o produto entregue não seja aceito, a CONTRATADA deverá enviar 
outro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devidamente corrigido, para nova 
análise da SPTrans. 
 

8.2.2. A CONTRATADA somente poderá emitir a Nota Fiscal/Fatura, após a 
aceitação do respectivo produto pela SPTrans. 
 

8.3. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a data de apresentação e aceite 
pela SPTrans das Notas Fiscais/Faturas dos serviços (documentos de cobrança), por 
meio de crédito em conta corrente que a CONTRATADA deverá manter no banco 
indicado pela SPTrans. 

 
8.3.1. A CONTRATADA deverá entregar quando da assinatura do contrato, carta 

padrão de autorização de crédito em conta corrente, para a Superintendência 
Financeira – DA/SFI, na Rua Três de Dezembro, nº 34 – 1º andar – Centro – 
São Paulo – SP. 

 
8.3.2. Caso a CONTRATADA solicite que o pagamento seja creditado em conta 

corrente de outro banco que não o indicado pela SPTrans, arcará com todas as 
despesas e tarifas bancárias vigentes, incorridas na transação de pagamento: 
DOC, TED, Tarifa de emissão de Cheque e outras. 

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

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

8.3.4. No caso de eventual atraso no pagamento por culpa exclusiva da SPTrans, o 
valor devido será atualizado financeiramente pró-rata temporis, desde o dia de 
seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, nas condições 
estabelecidas pela Portaria nº 05/12, expedida pela Secretaria Municipal de 

São Paulo Transporte S.A.                  6/15 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396.6800  Rua 03 de Dezembro, 34 Centro CEP 01014-020 PABX 11 3293.2700 
Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115.5144 Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 PABX 11 2796.3299 

 



 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 
ANEXO XV - MINUTA DE CONTRATO 
 

 

Finanças da Prefeitura de São Paulo. Para efeito deste cálculo considerar-se-á 
mês comercial de trinta dias. 

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

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

 
8.4. As Notas Fiscais/Faturas, (documentos de cobrança) emitidas pela CONTRATADA 

deverão mencionar: 
 
 
8.4.1. Número de registro deste contrato e a data de sua assinatura; 

 
8.4.2. Objeto contratual, descrição do produto entregue e a fase que se refere; 

 
8.4.3. Data (dd/mm/aaaa) a que se refere a prestação dos serviços; 

 
8.4.4. Endereço: Rua Boa Vista, nº 236, Centro – CEP 01014-000 - São Paulo/SP; 

 
8.4.5. CNPJ: 60.498.417/0001-58 e Inscrição Estadual (isenta); 

 
8.4.6. O endereço de entrega da Nota Fiscal/Fatura será aquele que o gestor do 

contrato, no âmbito da SPTrans, designar. 

 
8.4.7. A base de cálculo do imposto de Renda – IRRF, conforme legislação vigente. 

 
8.4.8. A base de cálculo da COFINS, do PIS/PASEP e da CSLL, conforme legislação 

vigente. 

 
8.4.9. No caso da CONTRATADA não ser obrigada a destacar a retenção na fonte, 

dos impostos e contribuições acima relacionados, deverá discriminar nas Notas 

Fiscais/Faturas os devidos enquadramentos legais e anexar os documentos 

comprobatórios. 

 
8.5. Se a CONTRATADA for optante do Simples Nacional também deverá apresentar a 

devida comprovação, a cada faturamento, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos 
tributos, conforme legislação em vigor. 

 
8.6. Se a CONTRATADA emitir Nota Fiscal autorizada por outro município, ficará obrigada 

a apresentar comprovante de inscrição no Cadastro dos Prestadores de Serviços da 
Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, em conformidade com o Decreto 
Municipal nº 53.151, de 18/05/12 e nas Portarias SF nº 101, de 07/11/05 e nº 118, de 
29/12/05 (com a redação das Portarias SF nºs 8/06, 20/06 e 30/06). 
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8.7. 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. 
 

8.8. 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. 
 

8.9. A SPTrans observará o disposto no item 8.3.3. para efetivação do pagamento. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
 
9.1. São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato: 

 
9.1.1. Executar os serviços estritamente de acordo com o Anexo I - Termo de 

Referência, observando o cronograma de atividades estabelecido entre as 
partes. 
 

9.1.2. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 

9.1.3. Ter pleno conhecimento das condições de execução do objeto contratual, pelo 
que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual dos 
encargos assumidos. 
 

9.1.4. Ser responsável pelos danos causados à SPTrans ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 

9.1.5. Manter, sob rigorosos controle e sigilo, todos os dados, as informações e os 
documentos referentes ao objeto deste contrato, responsabilizando-se por sua 
adequada guarda e transporte. 
 

9.1.6. Não prestar informações de qualquer ordem à terceiros, técnicas ou não, sobre a 
natureza ou andamento da execução dos serviços, filmar, fotografar ou divulgá-
los por qualquer outra forma, sem prévia e expressa autorização da SPTrans. 

 
9.1.6.1. 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 expressa pela 
SPTrans. 

 
9.1.7. Informar a SPTrans, a qualquer tempo, sobre a ocorrência das seguintes 

situações: 
 

9.1.7.1. Declaração de inidoneidade por ato do Poder Público; 
 
9.1.7.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e licitar de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal 
nº 8.666/93 e legislação municipal correlata. 
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9.1.8. Participar de todas as reuniões e atividades de planejamento, acompanhamento 
e avaliação que venham a ser convocadas pela SPTrans; 
 

9.1.9. Refazer os serviços, produtos e documentos quando não se apresentarem 
dentro dos padrões definidos, sem ônus para a SPTrans; 

 
9.1.10. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas. 
 

9.1.11. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, total ou parcialmente, sem 
expresso e prévio consentimento da Contratante.  
 

9.1.12. Fornecer todos os recursos humanos, equipamentos e materiais, necessários e 
suficientes à prestação dos serviços referentes ao desenvolvimento do objeto 
deste contrato. 

 
9.1.13. Observar as práticas de boa prestação de serviços, empregando somente 

recursos de melhor qualidade. 
 

9.1.14. 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. 

 
9.1.15. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação 

exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento (Artigo 55, inciso 
XIII, da Lei Federal nº 8.666/93).  

 
9.1.16. 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 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. 

 
9.1.16.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

referidos no item 9.1.16., não transfere à SPTrans a responsabilidade 
de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 
9.1.17. 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. 
 

9.1.18. Nenhum recurso poderá ser retirado ou transferido dos serviços por iniciativa da 
CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização da SPTrans. 

 
9.1.19. Ainda que os serviços estejam concluídos e que todos os relatórios, boletins, 

desenhos e demais documentos objetos deste contrato já tenham sido entregues 
à SPTrans, e mesmo que esteja encerrado o prazo contratual, a CONTRATADA 
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ficará responsável por quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, a 
critério da SPTrans. 

 
9.2. São obrigações da SPTrans: 

 
9.2.1. Prestar todas as informações e tomar as decisões em tempo hábil, necessárias 

ao desenvolvimento dos trabalhos pela CONTRATADA; 
 

9.2.2. Cumprir os prazos e acordos previstos no Anexo XI – Planilha de Produtos e 
Preços do Edital de Licitação; 

 
9.2.3. Acompanhar a execução do contrato, zelando pelo cumprimento dos padrões 

definidos entre as partes, verificando e promovendo o pleno atendimento, pela 
Contratada, às condições e aos prazos estabelecidos no Anexo XI – Planilha de 
Produtos e Preços, determinando as correções necessárias, quando for o caso, 
sem ônus adicionais à SPTrans. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
 
10.1. A garantia deverá ser mantida pelo prazo de vigência, do presente instrumento, 

assegurando o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais, no exato 
valor de R$ ........(..........), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
10.1.1. A garantia referida no item 10.1. será reforçada na razão de 5% (cinco por cento) 

do montante de qualquer acréscimo do valor contratual. 
 

10.2. A garantia e seus reforços, referidos nesta Cláusula poderão ser efetuados mediante 
garantia em moeda corrente nacional, fiança bancária, seguro garantia ou Títulos da 
Dívida Pública, este último devidamente valorado, reconhecido e autenticado pelo 
emissor. 

 
10.2.1. 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). 

 
10.2.1.1. 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. 

 
10.2.1.2. Constatada qualquer irregularidade na conferência da autenticidade, 

deverá ser providenciada a imediata substituição da garantia. 
 

10.2.2. A garantia em Títulos da Dívida Pública deve ter sua emissão sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
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10.2.3. Considerando a prestação de serviços decorrente da execução do objeto 
contratual, não serão admitidas restrições trabalhistas, previdenciárias ou de 
qualquer outra natureza nas garantias apresentadas. 

 
10.3. A garantia responderá por todas as multas e encargos impostos à CONTRATADA. Se o 

total da garantia existente for insuficiente, a CONTRATADA terá prazo improrrogável de 
48 (quarenta e oito) horas para completar o valor das multas e repor a garantia, a contar 
da intimação da decisão final, no que concerne às multas. 
 

10.4. Poderá ser descontada da garantia, multas impostas à CONTRATADA. Se o total da 
garantia existente for insuficiente, a CONTRATADA terá prazo improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas a contar da intimação da decisão final, no que concerne às 
multas, para completar o valor das multas e repor a garantia. 

 
10.5. A CONTRATADA poderá solicitar, a qualquer tempo, e por escrito, a substituição da 

garantia dada, de uma modalidade para outra. 
 

10.6. 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, pendências trabalhistas, previdenciárias ou 
de qualquer outra natureza, e ainda, após a assinatura pela CONTRATADA, do “Termo 
de Conclusão, Encerramento e Quitação”. 

 
10.7. Para 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, até a data da comunicação 
à SPTrans para sua liberação -  nas condições estabelecidas para a matéria em 
regulamentações expedidas pela Secretaria Municipal de Finanças 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, conforme 
estipulados nesta cláusula, estabelecendo-se o mês comercial de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES, RESCISÃO, RECURSOS, 
PENALIDADES, MULTAS E SUSPENSÃO 

 
11.1. As Alterações, Rescisão, Recursos, Penalidades, Multas e Suspensão, obedecerão aos 

artigos 65, 77 a 88 e artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 29 da Lei Municipal nº 
13.278/02 e artigos 54 a 56 do Decreto Municipal nº 44.279/03 alterado pelo Decreto 
Municipal nº 47.014/06, e, ainda, às seguintes penalidades: 
 
11.1.1. Advertência escrita. 

 
11.1.2. Multa: 

 
11.1.2.1. pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o 

valor contratual. 
 
11.1.2.1.1. Entende-se como inexecução total do contrato, o não 

início dos serviços no prazo de 10 (dez) dias contados 
da emissão da primeira Ordem de Serviço. 
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11.1.2.2. pela inexecução parcial: 
 

11.1.2.2.1. atraso no início dos trabalhos, conforme prazo 
estabelecido nas Ordens de Serviço: 5% (cinco por 
cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço. 

 
11.1.2.2.2. não cumprimento dos prazos estabelecidos ou pela 

execução de serviços ou entrega de produtos em 
desacordo com as especificações do projeto básico: 
2% (dois por cento) do valor da parcela 
correspondente ao produto-serviço. 

 
11.1.2.2.3. pela inexecução de qualquer produto ou serviço 

previsto: 20% (vinte por cento) do valor da parcela 
correspondente. 

 
11.1.2.2.4. pela inexecução de qualquer das cláusulas contratuais 

ou das condições estabelecidas nos seus anexos, 
exceto as irregularidades descritas nos itens 
11.1.2.2.1. a 11.1.2.2.3: 1% (um por cento) do valor do 
contrato. 

 
11.2. As penalidades ora previstas serão aplicadas pela SPTrans quando não forem aceitas 

as competentes justificativas da CONTRATADA, devidamente fundamentadas, 
instruídas em processo administrativo. 
 

11.3. Para a aplicação de penalidades serão observados os procedimentos contidos no 
Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03, alterado pelo Decreto Municipal nº 
47.014/06 e no estabelecido em normas internas da SPTrans, garantido o direito ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa. 
 

11.4. Além da exigibilidade da multa, a garantia das obrigações contratuais responderá, 
também, pelas demais penalidades ou pendências. 
 

11.5. As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório, mas simplesmente 
moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar. 

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

 
11.7. Fica esclarecido que a estipulação das multas previstas nesta cláusula não exclui da 

SPTrans o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo, por infração de uma de 
suas cláusulas ou por razões de interesse público, independentemente de interpelação 
judicial, sempre que ocorrer: 

 
11.7.1. Inadimplemento de qualquer cláusula contratual ou de condições estipuladas 

nos anexos deste contrato, por parte da CONTRATADA; 
 

11.7.2. Inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações e 
recomendações da SPTrans, fundamentadas neste contrato e seus anexos; 
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11.7.3. Danos à SPTrans ou a Terceiros, decorrentes de ação ou omissão,  com dolo 
ou culpa da CONTRATADA, na realização destes serviços; 
 

11.7.4. Dissolução judicial ou extrajudicial, concordata, falência ou instauração de 
concurso de credores da CONTRATADA; 

11.7.5. Transferência à terceiros, no todo ou em parte, dos serviços que constituem o 
objeto deste contrato, sem prévia e expressa autorização da SPTrans; 
 

11.7.6. A aplicação de multas, por parte da SPTrans, que atinjam 20% (vinte por 
cento) do valor do contrato. 
 

11.7.7. Também implicará na rescisão unilateral do contrato a aplicação à 
CONTRATADA da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração ou de declaração de sua inidoneidade, ainda 
que em decorrência de falta cometida em outro procedimento administrativo. 

 
11.8. A CONTRATADA estará sujeita à rescisão contratual, caso não adote as providências 

necessárias à correção das situações apontadas, dentro do prazo que for determinado 
pela SPTrans; 
 

11.9. Ocorrendo rescisão do contrato por exclusiva culpa da CONTRATADA, serão 
executadas as garantias de obrigações contratuais, sem prejuízo de outras 
indenizações para reparação de perdas e danos, porventura cabíveis; 
 

11.10. Caso ocorra rescisão contratual por exclusiva culpa da CONTRATADA, esta arcará 
com a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e demais cominações legais, 
sem prejuízo das penalidades aplicadas; 
 

11.11. Ocorrendo a rescisão, o prazo para pagamento da multa será de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da CONTRATADA. Não havendo pagamento, esta se sujeitará ao 
processo administrativo e/ou judicial. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1. Não será admitida subcontratação. 

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

cisão ou incorporação da CONTRATADA. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
14.1. Para gerir e controlar a execução do presente contrato, a SPTrans designa a Chefia de 

Gabinete da Presidência – DP/GAB. 
 

14.2. 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: 
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SPTrans 
São Paulo Transporte S.A. - SPTrans 
Área gestora: Chefia de Gabinete da Presidência 
Endereço Completo: Rua Boa Vista, 236 – Centro – 7º andar 
CEP 01014-000 - São Paulo/SP 
 
CONTRATADA 
Nome da empresa:  
Área gestora : 
nome do gestor/preposto: “(a ser indicado no momento da assinatura de contrato)” 
Endereço Completo: 

 
14.3. A entrega de qualquer carta ou documento 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. 
 

14.4. Para as comunicações relativas à operacionalização do objeto contratual poderá ser 
utilizado o correio eletrônico. 
 

14.5. A substituição dos responsáveis de ambas as partes, bem como qualquer alteração dos 
seus dados, deverá ser imediatamente comunicada por escrito conforme o item 14.2. 
deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TOLERÂNCIA 
 
15.1. 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 SEXTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

16.1. Executado o contrato, seu objeto será recebido nos seguintes termos: 
 

16.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado e assinado pelas partes, atendidas as 
condições previstas e cumprida a totalidade do objeto contratual, em até 15 (quinze) 
dias, contados da data da comunicação escrita da CONTRATADA. 
 

16.3. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pela SPTrans, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, que será de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da 
data de emissão do Termo de Recebimento Provisório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
17.1. Executados totalmente os serviços, o contrato será encerrado e a extinção de todo e 

qualquer vínculo se dará com a lavratura do 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, bem 
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como da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, previsto no item 16.3. do 
presente instrumento. 
 

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

regidas pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e legislação correlata, 
com observância aos princípios de direito público, normas gerais da legislação federal e 
específicas da legislação municipal, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, os preceitos de 
direito privado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1. 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. 

1  
São Paulo, ... de .......... de 2013. 
 
 
 
 
________________ 
Pela SPTrans 
 
 
 
 
_______________ 
Pela CONTRATADA 
 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
1ª _(Nome e RG)____________    2ª _(Nome e RG)_______________ 
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ANEXO XVI – MODELO DE CARTA DE 
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
À  
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. 
 

.................................................. (Nome do Representante Legal), abaixo assinado e qualificado, 

representante legal da ............................................(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

.........................................(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n° ......................, no uso 

de suas atribuições legais e sob as penas da lei, interessado em participar da licitação em 

referência, vem credenciar, para fins da visita técnica estabelecida no respectivo edital, o(a) 

Sr.(a) ............................................... portador do RG nº ......................... CPF nº 

.................................. 

 
Por ser verdade assina a presente. 

 
 

São Paulo, ..... de ..................... de ............ 
 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
 
 
CIENTE E DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO: 
 
 
__________________________________________________________ 
Nome do credenciado: 
 
 
Deverá ser preenchido em papel timbrado da interessada  
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ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO  
E DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes 
situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Estar sob pena de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. 

 
Declaro, 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. 

 
Nos termos do artigo 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a informar a 
ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo 
edital. 
 

.................................................... 
Local/data 

 
 

........................................................................ 
representante legal / CPF 

 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO XVIII – MODELO DE CARTA DE 
AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
 
Local/Data 
 
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. 
Rua Três de Dezembro, 34 – 1° andar 
São Paulo – SP 
 
Att.: Unidade de Finanças 
 
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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ANEXO XIX – CRITÉRIO DE PREÇO E MEDIÇÃO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
 
SERVIÇOS (DESCRIÇÃO): 

 
1. FASE 1 - PLANEJAMENTO 
1.1. Planejamento das atividades, abrangendo visita de reconhecimento, proposta detalhada de 

agenda e apresentação da programação, agenda e cronograma de trabalho (FASE 1  
1.1.1. Visita de reconhecimento e elaboração de relatório com dados e informações coletadas para a 

programação definitiva dos trabalhos. 
1.1.2. Proposta de agenda (incluindo cronograma para apresentação dos relatórios). 
1.1.3.  Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e validação da programação de trabalho, 

agenda e cronograma. 
2. FASE 2 - ANÁLISE CONTÁBIL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 

E PERMISSÃO EM VIGOR 
2.1. Revisão dos registros e demonstrações contábeis das empresas Concessionárias e 

cooperativas Permissionárias, referentes ao exercício de 2012, e apresentação de proposta de 
modelo de Plano de Contas Contábil a ser adotado nas próximas licitações.  (FASE 2) 

2.1.1. Relatório contendo a revisão dos balancetes e demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 
2012, apresentados à SPTrans pelas Concessionárias e Permissionárias dos serviços de transportes, 
sobretudo no que se refere aos aspectos patrimonial (bens, direitos e obrigações) e econômico 
(apuração dos resultados). 

2.1.2. Apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas Contábil a ser adotado na próxima 
Licitação dos serviços de transporte, considerando a necessidade de corrigir eventuais fragilidades 
identificadas na etapa anterior e de garantir a existência de informações adequadas para o 
acompanhamento e fiscalização das atividades outorgadas pelo poder público, bem como de 
informações que reflitam a situação financeira e econômica das operadoras do sistema de transporte.  

2.2. Verificação, mensuração e análise dos custos e receitas percebidos, dos investimentos 
realizados e dos lucros auferidos, individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários 
e pelos 8 (oito) Consórcios Permissionários, no período compreendido entre o início da 
vigência dos contratos e seu término. (FASE 2) 

2.2.1. Relatório com a verificação dos custos incorridos, individualmente, pelos oito Consórcios 
Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários na prestação dos serviços de transporte, 
desde o início da vigência dos contratos até seu término, com base nos dados de produção apurados 
pela SPTrans por meio das informações processadas diariamente oriundas do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica (SBE) e do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, considerando dois cenários: (a) 
preços obtidos conforme os índices de reajustes estipulados contratualmente - CLÁUSULA OITAVA 
dos contratos de concessão e CLÁUSULA SEXTA dos contratos de permissão (cenário 1) e (b) 
preços de mercado (cenário 2). 

2.2.2. Relatório com a verificação das receitas percebidas, individualmente, pelos oito Consórcios 
Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários na prestação dos serviços de transporte, 
desde o início da vigência dos contratos até seu término, incluindo as receitas tarifárias apuradas por 
meio das informações oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), bem como as demais 
receitas complementares, acessórias e extratarifárias. 

2.2.3. Relatório com a verificação dos investimentos, considerando a compra e venda de ativos, realizados 
desde o início da vigência dos contratos até seu término, individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios 
Concessionários e pelos 8 (oito) Consórcios Permissionários para a prestação dos serviços.  

2.3. Apuração do resultado econômico-financeiro dos Contratos de Concessão e Permissão em 
vigor, desde o início de suas respectivas vigências até seu término. incluindo: i) Estimativa da 
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Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada Contrato de Concessão e Permissão em vigor; 
ii) Fluxos de caixa estimados do empreendimento (Fluxos de Caixa do Empreendimento), para 
cada Consórcio Concessionário e para cada Cooperativa Permissionária, com a estimativa das 
respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR); iii) Estimativa dos fluxos de caixa realizados 
(Fluxos de Caixa do Acionista), isto é, considerando os preços de mercado, a estrutura de 
capital e de financiamento do setor, para cada Consórcio Concessionário e para cada 
Consórcio Permissionário, com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) 
para o acionista; iv) Análise detalhada dos estudos e fluxos de caixa projetados apresentados 
ao Poder Concedente pelas Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos aditivos 
assinados desde 2003 (FASE 2) 

2.3.1. Relatório com a estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada Contrato de 
Concessão e Permissão dos serviços de transporte de passageiros em vigor, com base nos valores 
de remuneração ofertados pelos Consórcios e Cooperativas em suas respectivas propostas 
comerciais. 

2.3.2. Relatório contendo o fluxo de caixa estimado do Empreendimento, para cada Consórcio 
Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, por semestre, com exceção dos últimos 3 
anos para os quais deverá ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da 
vigência dos contratos e seu término, considerando as receitas percebidas, os custos observados 
obtidos conforme os índices de reajuste estipulados nos contratos (cenário 1 do item 2.1), bem como 
os investimentos realizados, com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos 
empreendimentos. 

2.3.3. Relatório contendo o fluxo de caixa estimado do Acionista, para cada Consórcio Concessionário e 
para cada Consórcio Permissionário, por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais 
deverá ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência dos contratos 
e seu término, considerando as receitas percebidas, os custos observados a preços de mercado 
(cenário 2 do item 2.1), bem como os investimentos realizados, a estrutura de capital e de 
financiamento, com a indicação das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos acionistas. 

2.3.4. Relatório com a revisão dos estudos quantitativos e qualitativos apresentados pelas Concessionárias 
e Permissionárias, para cada um dos aditivos assinados desde 2003.  

3. FASE 3 - ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 
PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

3.1. Verificação e validação das receitas e despesas do Serviço de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da conta de gestão financeira 
(Conta Sistema), gerida pela SPTrans. (FASE 3) 

3.1.1. Relatório contento a demonstração, verificação e validação das receitas comuns ao Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, 
a partir dos registros da Conta Sistema gerida pela SPTrans.  

3.1.2. Relatório contendo  a demonstração, verificação e validação das despesas comuns ao Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, 
a partir dos registros da Conta Sistema gerida pela SPTrans. 

3.2. Apuração do fluxo de caixa do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, no 
período compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir das receitas e despesas (usos) 
registradas na Conta Sistema gerida pela SPTrans, identificando os elementos que 
contribuíram para as variações observadas (integrações, gratuidade, aumento dos custos dos 
serviços, reajuste tarifário, multas, etc). (FASE 3) 

3.2.1. Relatório contendo os fluxos de caixa, mês a mês, do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros, entre 01/07/2003 e 31/08/2013, a partir das receitas e despesas registradas na Conta 
Sistema gerida pela SPTrans.  

4. FASE 4 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 

4.1. Verificação da eficácia e da consistência do modelo operacional de monitoramento e 
fiscalização utilizado pela SPTrans, apontando os eventuais aperfeiçoamentos necessários. 
(FASE 4)  
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4.1.1. Relatório com avaliação da eficácia do modelo operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela 
SPTrans para o monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas Concessionárias e 
Permissionárias, apontando possíveis ineficiências, inconsistências e falhas de segurança, bem como 
sugerindo modificações, adequações e atualizações a serem realizadas no sentido de sanar as 
fragilidades identificadas. 

5. FASE 5 – VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS E 
NORMATIVOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações previstas nos contratos e 
normativos e estimativa dos ganhos eventualmente obtidos pelas empresas com os desvios 
na prestação dos serviços outorgados. (FASE 5) 

5.1.1. Relatório com a verificação, por semestre, para cada empresa Concessionária e para cada 
cooperativa Permissionária, do cumprimento das obrigações e requisitos mínimos relacionados à 
prestação dos serviços, e apuração de eventuais ganhos financeiros em razão da inobservância 
desses requisitos, durante toda a vigência dos contratos. 

6. FASE 6 – FINALIZAÇÃO 
6.1. Finalização das atividades (FASE 6) 
6.1.1. Reunião final para apresentação e validação  dos trabalhos pela Contratante. 
6.1.2. Relatório final com consolidação do escopo total do trabalho. 

 
 
UNIDADE: Unidade 
 
 
PRELIMINARES: 
 
Trata-se da prestação de serviços de verificação independente dos Contratos de Concessão e Permissão 
do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus no Município de São Paulo 
atualmente em vigor, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência. 
 
 
Ressaltamos que nos valores apresentados deverão estar contempladas, além do lucro, as despesas 
relativas à: 
 
 Prestação dos serviços conforme constam no Termo de Referência; 
 Salários acrescidos dos respectivos encargos e benefícios sociais, instituídos por lei ou acordo salarial 

da categoria, de todo o pessoal envolvido direta e indiretamente; 
 As instalações e sua manutenção, mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e 

softwares, destinados à operacionalização administrativa da contratada; 
 Comunicações compreendendo telefone fixo e celular, rádio comunicador, fax, internet e correio; 
 Epi´s e uniformes, quando cabíveis; 
 Refeições, transportes e mobilizações; 
 Todos os tributos e encargos legais devidos; 
 Seguros e auxílios de qualquer natureza; 
 Deslocamento de pessoal necessário à execução dos serviços; 
 Demais despesas econômicas não especificadas acima.  
 
 
MEDIÇÃO: 
 
A medição será efetuada de acordo com a entrega de cada produto e mediante aprovação da SPTrans. 
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