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1. EDITAL E OBJETO

1.1 Este  Edital  é  referente  à  Concorrência  Internacional  nº  42209213 –  PROJETO,  FABRICAÇÃO, 
FORNECIMENTO  E  IMPLANTAÇÃO  DE UM SISTEMA MONOTRILHO  PARA  A LINHA 17 -  OURO  DO 
METRÔ DE SÃO PAULO, elaborada em conformidade com:

1.1.1 a Lei estadual nº 6.544/89;

1.1.2 a Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações;

1.2 Compõem este Edital:

Primeira Parte Condições Específicas
Segunda Parte Condições Gerais
Terceira Parte Minuta do Contrato
Quarta Parte Anexos
Quinta Parte Documentos Técnicos

1.3 O Edital pode ser obtido gratuitamente por meio da Internet, no site  www.metro.sp.gov.br. A 
versão  completa deste  Edital  deve ser retirada no Protocolo  da Gerência de  Contratações  e 
Compras, situado na Rua Boa Vista, 175 – 2º Andar – São Paulo, Capital, no período de 04/10/2010 
a 17/11/2010, das 9h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, mediante pagamento de R$ 10,00 (Dez 
reais) para aquisição da versão em CD-R.

1.3.1 A  COMPANHIA  DO  METRÔ  não  se  responsabiliza  pelo  texto  e  anexos  de  editais  obtidos  ou 
conhecidos de forma e local diverso do disposto no item 1.3 acima.

1.4 Os Documentos para Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues em Sessão Pública 
de Recebimento a ser realizada na Gerência de Contratações e Compras – GCP, situada na Rua 
Boa Vista, 175 - 2º Andar - São Paulo, Capital, designada para o dia  18/11/2010 às 9h, com 
tolerância de 15 (quinze) minutos.

1.5 Esta licitação é do tipo menor preço.

1.6 O regime de execução é o de "EMPREITADA INTEGRAL".

1.7 O pagamento será por preço global.

1.8 O Contrato a ser  firmado entre  a COMPANHIA DO METRÔ e a PROPONENTE selecionada terá 
vigência de 42 meses, contados a partir da data de sua assinatura.

1.9 O valor do orçamento estimado pela COMPANHIA DO METRÔ para esta Concorrência Internacional, 
é de R$ 1.376.261.541,06 (Um bilhão, trezentos e setenta e seis milhões, duzentos e sessenta e 
um mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos), referente à data base 01/08/2010, 
conforme detalhamento constante da Planilha de Orçamento Estimado integrante deste Edital.

1.10 O cronograma de desembolso máximo por período é o seguinte:

Exercício Desembolso máximo no período (%)

2011 13,70

2012 42,70

2013 39,90

2014 3,70
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Para efeito desta licitação, o SISTEMA MONOTRILHO é um Trem com tração elétrica e sustentação 
por pneus,  que se desloca sobre uma viga-guia de concreto,  com pneus laterais para guia e 
estabilização. A viga-guia é sustentada por pilares, constituídos por fuste e capitel ou fuste e 
travessa, os quais transmitem as cargas do trem e das vigas para as fundações.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Além das demais constantes nas Condições Gerais deste Edital, são condições de participação as 
que se seguem:

3.1 Não será permitida a participação de forma isolada, de empresas estrangeiras que não funcionam 
no Brasil.

3.2 Será permitida a participação de empresas constituídas em consórcio,  observadas as regras a 
seguir estabelecidas:

3.2.1 O Consórcio poderá ser constituído por:
a) empresas nacionais ou empresas estrangeiras que possuam decreto de funcionamento no 

Brasil, devidamente registrado;
b) empresas  nacionais  com estrangeiras  que  não funcionam no Brasil,  observando-se  que 

neste caso a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira.
c) empresas nacionais com empresas estrangeiras que possuam decreto de autorização de 

funcionamento no Brasil, devidamente registrado.

3.2.2 A  PROPONENTE  formada  por  empresas  constituídas  em  Consórcio  deverá  apresentar  a 
documentação pertinente indicada nas Condições Gerais deste Edital.

3.2.3 Não será permitida a participação de empresa consorciada por meio de mais de um consórcio ou 
integrante de um consórcio e ainda isoladamente.

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1 As PROPONENTES deverão comprovar Patrimônio Líquido de, no mínimo R$ 110.000.000,00 (Cento 
e dez milhões de reais),  referentes ao último exercício fiscal, ou  o valor correspondente em 
moeda estrangeira, convertida pela taxa de câmbio de venda publicada pelo Banco Central do 
Brasil em 11/11/2010.

4.2 No caso de empresas constituídas em Consórcio, o valor do Patrimônio Líquido a ser comprovado 
pela  soma  dos  Patrimônios  Líquidos  das  empresas  que  o  compõem,  na  proporção  de  suas 
respectivas participações no Consórcio, deverá ser de, no mínimo R$ 143.000.000,00 (Cento e 
quarenta  e  três  milhões  de  reais),  referentes  ao  último  exercício  fiscal,  ou  o  valor 
correspondente em moeda estrangeira, convertida pela taxa de câmbio de venda publicada pelo 
Banco Central do Brasil em 11/11/2010.

5. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

5.1 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

5.1.1 As  PROPONENTES  deverão  comprovar  Capacitação  Técnica,  apresentando  Atestado(s)  de 
capacidade técnica emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 
PROPONENTE, individualmente, ou como membro(s) de um Consórcio,  que comprove(m) ter ela 
executado  serviço  pertinente  e  compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o 
objeto desta licitação.
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5.1.1.1 Os atestados de empresa brasileira ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil deverão estar 
certificado(s) pela entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia – CREA.

5.1.1.2 Entende-se por pertinente e compatível em características, quantidades e prazos:

a) características e prazos:

a fabricação e  o  fornecimento de material  rodante,  tipo monotrilho,  com capacidade 
mínima de 200 (duzentos) passageiros por trem, em conformidade com a sua capacidade 
nominal especificada e que esteja em operação comercial mínima de 1 (um) ano, sem 
interrupção de serviço.

b) características e quantidades:

a execução de viaduto ou ponte em concreto protendido, em região urbana que contenha 
edificações  e  dotada  de  sistema  viário  urbano  e  redes  de  utilidades  públicas,  onde 
condições especiais como, acompanhamento e medição de recalques, desvios de tráfego 
em ruas ou avenidas e remanejamentos de interferências, são requeridas na sua execução, 
em extensão mínima de 1.000 m.

5.1.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações:

a) Caracterização dos Sistemas fornecidos e obras executadas;
b) Prazos de fornecimento e de execução;
c) Quantidades fornecidas e executadas;
d) Nome e identificação do signatário/data de emissão.

5.1.3 Quaisquer  informações  acima  relacionadas,  não  constantes  do  atestado,  poderão  ser 
complementadas pelos seguintes documentos:  cópia do Contrato a que se refere o atestado, 
ordens de serviços e/ou outros pertinentes.

5.1.3.1 Em nenhuma hipótese os documentos relacionados anteriormente substituirão o Atestado.

5.1.4 Para fins de comprovação de quantitativos exigidos no item 5.1.1.2 b será admitido o somatório 
de atestados.

5.1.5 No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou desmembramento de 
empresas, somente serão considerados os atestados de que, inequívoca e documentalmente, a 
empresa comprove a transferência definitiva de acervo técnico.

5.1.6 Para o caso da fabricação dos trens as Proponentes deverão:

5.1.6.1 Apresentar uma declaração formal de disponibilidade de "Instalações Industriais" e pessoal para a 
montagem do material  rodante,  capaz de atender as obrigações contratuais, demonstrando o 
atendimento ao quanto disposto no item 5.2.2 da Metodologia de Execução e conforme Anexo 
XXVII, constante da Quarta Parte – Anexos, deste edital;

5.1.6.1.1 Caso  o  local  ou  instalações  não  sejam  de  propriedade  da  PROPONENTE,  os  mesmos  não 
estabelecerão nenhum vínculo obrigatório com a licitação nem com a COMPANHIA DO METRÔ. 
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5.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

5.2.1 A  PROPONENTE  deverá  apresentar  uma  Metodologia  de  Execução  que  demonstre  o  correto 
entendimento do fornecimento do escopo desta licitação, com base em toda a documentação 
técnica  integrante  deste  Edital,  respeitando  os  requisitos  definidos  nas  especificações, 
apresentando ainda, a descrição dos Sistemas, Subsistemas e Equipamentos a serem adotados, e 
os documentos necessários que comprovem o pleno atendimento às características técnicas e 
funcionais,  bem  como  a  todas  as  especificações  mandatórias  conforme  estabelecido  na 
documentação técnica, constante da Quinta Parte – Documentos Técnicos, parte integrante deste 
edital, para os seguintes itens:

5.2.1.1 MATERIAL RODANTE

a)  Descrição de todas as etapas de  projeto,  fabricação, fornecimento e comissionamento de 
Material Rodante;

b) Demonstrar, apresentando memoriais de cálculo, pleno atendimento à capacidade mínima de 
transporte de 400 (quatrocentos) passageiros por trem, considerando-se nível de conforto de 
6 (seis) passageiros em pé por metro quadrado, levando-se em conta que pelo menos 12% 
(doze por cento) dos passageiros serão transportados sentados;

c) Demonstrar, apresentando memoriais de cálculo, pleno atendimento ao limite de velocidade 
operacional mínima do trem  de 80 (oitenta) quilômetros por hora, com carregamento de 400 
(quatrocentos) passageiros;

d)  Demonstrar,  apresentando  memoriais  de  cálculo,  pleno  atendimento  à  solicitação  de 
dimensionamento da capacidade da estrutura da caixa para 10 (dez) passageiros em pé por 
metro quadrado;

e)  Descrição  dos  principais  subsistemas  do  Material  Rodante:  tração  e  frenagem  elétrica, 
climatização, truques, conforto acústico, freio de atrito, anti patinagem e anti deslizamento, 
comando e supervisão (com ênfase na operação UTO), telecomunicações.

5.2.1.2 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE

a) Arquitetura do Sistema de Sinalização contemplando os seus principais itens, a interligação 
com outros sistemas, suas interfaces e detalhamento da operação em UTO;

b) Demonstrar, apresentando memoriais de cálculo, pleno atendimento ao “headway” máximo de 
projeto de 80 segundos;

c) Descrição dos principais módulos e funções e as principais características dos equipamentos, 
inclusive  relacionando  os  respectivos  nomes  de  fabricantes  e  modelos  dos  equipamentos 
(Hardware  e  Software)  que  se  enquadram como padrão  de  mercado  e/ou  adquiridos  de 
terceiros, bem como os padrões de interface física e lógica utilizados nos equipamentos do 
fornecimento e nas interfaces com outros Sistemas.

d) Resultados  da comprovação preliminar de  cumprimento de desempenho do “headway” de 
projeto  e  da  velocidade  média  especificada,  considerando  o  plano  de  vias  fornecido, 
detalhando os critérios e parâmetros utilizados.

e) Memoriais  preliminares  de  Cálculo  de  Segurança  (MTBUF),  Confiabilidade  (MTBF)  e 
Disponibilidade com a metodologia utilizada e os valores obtidos para cada item, conforme 
exigido nas diretrizes.

f) Descrição  das  funcionalidades  e  recursos  que  permitam  que  a  movimentação  segura  e 
automática dos trens seja feita sem a necessidade de operador à bordo (UTO).

5.2.1.3 VIGAS-GUIA PRÉ-MOLDADAS PARA SISTEMA MONOTRILHO

a) Descrição da viga-guia, pilares e fundações, informando:

a1) Resistência característica do concreto (fck) e relação água/(cimento+adições);
a2) Dimensões e tolerâncias dimensionais para fabricação;
a3) Interação com o material rodante (contato rodas-viga).
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a4)  Entrevia  (distancia  entre  eixos  de  vigas-guia)  considerando  o  espaço  necessário  para 
implantação da passagem de emergência

b) Descrição  das  etapas  de projeto,  fabricação, armazenamento,  transporte,  içamento e 
montagem das vigas-guia, informando:

b1) Descrição dos carregamentos considerados no dimensionamento da viga-guia;
b2) Carga estática do material rodante (trem-tipo), considerando o peso do trem vazio mais o 

peso dos passageiros, com lotação de 10 passageiros/m²;
b3) Análise dinâmica das vibrações da via elevada, indicando: 

- A frequência de excitação do material rodante;
- A metodologia de análise, indicando critérios e normas que serão utilizados;

b4) Descrição da documentação de projeto (desenhos, memoriais, listas de materiais, etc.);
b5) Descrição da fábrica das vigas-guia, apresentando o sistema de fôrmas utilizado;
b6) Descrição ds serviços, detalhando as etapas, os processos e métodos construtivos;
b7)  Descrição  do  controle  dos  processos  construtivos,  apresentando  os  procedimentos  de 

controle e os requisitos  mínimos para aceitação dos serviços, em cada etapa construtiva.

c) Descrição da passagem de emergência, informando:

c1) A tipologia da passagem de emergência, detalhando os aspectos construtivos, estéticos e 
volumétricos;

c2) Os carregamentos considerados no dimensionamento da estrutura;
c3) Todos os materiais utilizados para sua execução, informando, ainda, as suas respectivas 

especificações;
c4) Os serviços de execução, detalhando as etapas de  fabricação, fornecimento e montagem.

d) Descrição da Ponte Panamby, para transposição do Rio Pinheiros, informando:

d1) A tipologia da ponte, detalhando os aspectos  construtivos, estéticos e volumétricos;
d2) Os carregamentos considerados no dimensionamento da estrutura;
d3) A Análise dinâmica das vibrações da ponte, indicando: 

- A frequência de excitação do material rodante;
- A metodologia de análise, indicando critérios e normas que serão utilizados;

d4) Todos os materiais utilizados para sua execução, informando, ainda, as suas respectivas 
especificações; 

d5) Os serviços de execução, detalhando as etapas de fabricação, fornecimento e montagem, 
bem como os processos e métodos construtivos das fundações e superestrutura;

d6) A Estratégia para inspeção e manutenção da ponte, durante sua vida útil.

5.2.1.4 APARELHO DE MUDANÇA DE VIA (TRACK-SWITCH)

a) descrição das obras civis de apoio e sustentação do track-switch, nas vias e no pátio;
b) descrição do equipamento e de seus componentes, apresentando suas características técnicas 
e construtivas;
c) descrição  de  todas  as  etapas  de  projeto,  fabricação,  fornecimento  e  montagem  do 

equipamento e de seus componentes;
d) descrição do funcionamento do equipamento e seus componentes, apresentando as diversas  

funções a serem executadas e as características de desempenho, tanto para a via quanto para 
o Pátio.

e)  demonstração dos  tempos de manobra nas zonas terminais,  considerando o “headway” de 
projeto.
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5.2.2 Descrição da estratégia e planejamento executivo de implantação, com ênfase na estruturação 
das  equipes,  disponibilidade  de  recursos  humanos  e  declaração  de  disponibilidade  de 
equipamentos necessários para o processo de fabricação do Material Rodante, incluindo sistemas 
de controle de qualidade e prazos e solução das interfaces para o desenvolvimento das atividades 
de: projeto executivo, fabricação, montagem, instalação, testes e treinamentos, apresentando 
sem a eles se limitar, os seguintes itens:

a)  descrição da unidade fabril, com sua localização e leiaute;
b) planos de fabricação discriminando linha de montagem, índice de produtividade e  principais 

etapas de fabricação;
c) relação dos principais equipamentos e jigas de produção;
d) organograma das principais funções, de gerência até o nível de engenharia de produção;
e)descrição dos setores e atividades de controle de qualidade e testes finais do produto.

5.2.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS DA PROPONENTE

6. ENTREGA DE DOCUMENTOS

6.1. Todos documentos exigidos nestas Condições Especificas deverão ser entregues na sessão pública 
de recebimento dos Documentos e Propostas e abertura dos Documentos, juntamente com os 
documentos citados nas Condições Gerais deste Edital.

7. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

7.1 Caso as PROPONENTES necessitem de esclarecimentos complementares, deverão solicitá-los por 
meio de correspondência entregue  em mãos,  acompanhada de Disquete  ou CD-R contendo o 
arquivo com as questões formuladas em processador de texto MS-Word ou OpenOffice, à Gerência 
de Contratações e Compras (GCP), na Rua Boa Vista, 175 – 3º andar, nesta Capital, até as 14h do 
dia 29/10/2010, identificando o item ao qual se refere a solicitação de esclarecimento.

7.1.1 A  COMPANHIA  DO  METRÔ  não  responderá  questões  que  tenham  sido  formuladas  de  forma 
diferente daquela estabelecida no item 7.1.

7.2 As respostas da COMPANHIA DO METRÔ aos esclarecimentos solicitados conforme subitem 7.1 
acima serão apresentadas em  10/11/2010 a todas as PROPONENTES, por meio de email a ser 
enviado ao endereço eletrônico indicado pela PROPONENTE por ocasião da aquisição do Edital. A 
COMPANHIA  DO  METRÔ  não  se  responsabilizará  por  endereços  eletrônicos  apontados 
incorretamente  e,  consequentemente,  pelo  não-recebimento,  via  email,  da  Ata  de 
Esclarecimentos contendo perguntas formuladas por licitantes e respectivas respostas na data 
aqui definida.

7.2.1 Caso a PROPONENTE não receba a Ata de Esclarecimentos na data fixada no Edital, no endereço 
eletrônico cadastrado por ocasião da aquisição do Edital, ela poderá obter cópia do documento 
na Rua Boa Vista, 175 – 3º andar, no dia  11/11/2010.

8. GARANTIA DA PROPOSTA

8.1 Para  a  garantia  de  a  licitante  selecionada  assinar  o  futuro  instrumento  contratual,  a 
PROPONENTE deverá prestar garantia de proposta no valor de R$ 13.700.000,00 (Treze milhões e 
setecentos mil reais), com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
marcada para entrega das propostas e Documentos para Habilitação, ou o valor correspondente 
em moeda estrangeira, convertido pela taxa de câmbio de venda publicada pelo Banco Central do 
Brasil em 11/11/2010. 

8.1.1 A garantia de proposta deverá ser entregue junto com a proposta no Volume I-A – Documentos, 
no item de QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA.
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8.2 A garantia de proposta poderá ser apresentada:

a) EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL  (origem brasileira ou estrangeira):  por  meio de 
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, todas 
elas expressas em R$ (Real).

b) EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM NO BRASIL: por meio de uma "BID LETTER 
OF CREDIT (BID BOND)" expressa na moeda do país de origem da licitante.

8.2.1 GARANTIA EM DINHEIRO

A garantia efetuada em dinheiro ou em cheque deverá ser feita na data de apresentação das 
propostas.

8.2.2 GARANTIA POR MEIO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

A garantia apresentada por meio de Títulos da dívida pública brasileira deverão ter os títulos 
emitidos  sob  a  forma escritural,  mediante  registro  em sistema centralizado  de  liquidação e 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade 
atual quanto à liquidez e valor.

8.2.3 GARANTIA POR MEIO DE SEGURO-GARANTIA

A  garantia  apresentada  por  meio  de  Seguro-Garantia,  fornecido  por  Companhia  Seguradora 
autorizada a funcionar no Brasil.

8.2.4 GARANTIA POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA

A  garantia  apresentada  por  meio  de  Fiança  Bancária,  fornecida  por  instituição  financeira 
autorizada a funcionar no Brasil.

8.3 A COMPANHIA  DO METRÔ devolverá  a garantia da proposta  à PROPONENTE  selecionada para 
assinatura do futuro instrumento contratual, por ocasião da prestação da Garantia de Execução 
Contratual.

8.4 A COMPANHIA DO METRÔ devolverá as garantias das propostas às PROPONENTES que não forem 
selecionadas,  por  ocasião  da  assinatura  do  instrumento  contratual  com  a  PROPONENTE 
selecionada.

9. JULGAMENTO E SELEÇÃO

9.1 O itens  que  dispõem sobre  o  Julgamento e  a  Seleção das  Propostas  estão  disciplinados  nas 
Condições Gerais - Segunda Parte deste Edital.

10. SOBRESSALENTES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E JIGAS DE TESTES

10.1 Os Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes deverão ser fornecidos de forma a 
atender  as  necessidades  da  COMPANHIA  DO  METRÔ  durante  o  período  de  Garantia  Técnica 
mencionado na Cláusula de Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes.

11. SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Será  permitida  a  subcontratação  de  partes  do  objeto  licitado,  em  conformidade  com  as 
disposições contidas na Cláusula de Subcontratação da Minuta do Contrato.
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12. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

12.1 A COMPANHIA DO METRÔ encaminhou correspondência às Concessionárias de serviços públicos 
solicitando a relação de todas as interferências cadastradas até o dia 31 de agosto de 2010.

12.2 As Proponentes poderão solicitar diretamente a essas Concessionárias cópia da documentação por 
elas encaminhada à COMPANHIA DO METRÔ.

13. CONTRATAÇÃO

13.1 A Garantia de Execução Contratual  de que trata a Cláusula Garantia de Execução Contratual 
deste  Edital  deverá  ser  prestada  conforme  estabelecido  nas  Condições  Gerais  deste  Edital, 
observando-se ainda o seguinte:

13.1.1 EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL (origem brasileira ou estrangeira)

A Fiança Bancária, se esta vier a ser a modalidade de garantia ajustada, deverá ser apresentada 
na forma e conteúdo do modelo anexo deste Edital.

13.1.2 EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM NO BRASIL

A PERFORMANCE LETTER OF CREDIT (PERFORMANCE BOND) deverá ser apresentada na forma e 
conteúdo do modelo anexo deste Edital.

13.2 No caso de Consórcio, a Garantia de Execução Contratual poderá ser apresentada, a critério da 
PROPONENTE selecionada, por meio de uma única garantia em nome do líder do Consórcio ou por 
meio  de  tantas  garantias  quantos  forem  os  membros  do  Consórcio,  com  os  seus  valores 
correspondentes aos percentuais de  participação de cada um dos membros, conforme definido 
no documento de constituição do consórcio.

13.3 No caso de o objeto desta licitação ser adjudicado a um Consórcio, este deverá apresentar o 
Instrumento de Constituição do Consórcio, elaborado nos termos do Compromisso de Constituição 
apresentado por ocasião da licitação, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo, 
juntamente com a garantia de execução contratual e o respectivo CNPJ, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias contados da data da comunicação emitida pela COMPANHIA DO METRÔ para este fim.

13.4 É permitido ao Consórcio adjudicatário, no lugar da apresentação do Contrato de Constituição do 
Consórcio,  segundo  a  própria  conveniência  deste,  constituir-se  numa Empresa com Propósito 
Específico – SPE. As consorciadas deverão ser as sócias da empresa, e com participação na mesma 
proporção contida no Compromisso de Constituição de Consórcio.

13.4.1 A minuta do Ato Constitutivo e suas condições deverão ser submetidas à prévia aprovação da 
COMPANHIA DO METRÔ.

13.4.2 A assinatura do Contrato, além da prestação da Garantia de Execução, estará condicionada à 
apresentação  do  Ato  Constitutivo  registrado  perante  à  Junta  Comercial  competente  e  à 
apresentação do respectivo CNPJ.

13.5 Antes da assinatura do Contrato, o Proponente deverá (a) demonstrar que possui as "Instalações 
Industriais" descritas nos itens 5.1.8.1 da Primeira Parte deste Edital – Condições Específicas; ou 
(b) demonstrar que tem um Contrato assinado com o proprietário das "Instalações Industriais" 
autorizando seu uso para esta finalidade.
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13.5.1 Caso o Proponente, por motivos justificáveis, desejar optar por outra “Instalação Industrial” o 
mesmo deverá  apresentar  para análise e aprovação da COMPANHIA DO METRÔ nova solução, 
tecnicamente igual ou superior, sendo certo que a COMPANHIA DO METRÔ não será responsável 
por eventuais ônus e obrigações decorrente da referida transação.

13.6 A PROPONENTE vencedora não poderá ter restrição junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

São Paulo, 30 de Setembro de 2010.

OSCAR WOLFF
Gerente de Contratações e Compras
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SEGUNDA  PARTE - CONDIÇÕES GERAIS
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A. OBJETO

a.1 A presente Concorrência Internacional destina-se à contratação de empresa(s) para atender o 
objeto descrito na Minuta do Contrato que integra este Edital.

B. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

b.1 Poderão participar desta Concorrência Internacional, as empresas, isoladamente, nacionais ou 
estrangeiras que funcionem no Brasil ou estas e empresas estrangeiras que não funcionem no 
Brasil, constituídas em consórcio, que:

b.1.1 não tenham sido declaradas inidôneas por Ato do Poder Público;

b.1.2 não estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado de São 
Paulo ou com qualquer de seus órgãos descentralizados.

C. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL

c.1 Os  DOCUMENTOS  PARA  HABILITAÇÃO e  a  PROPOSTA  COMERCIAL, exigidos  nessa  Concorrência 
Internacional deverão ser apresentados em 2 (dois) volumes, fechados, distintos e identificados 
com a denominação social da empresa PROPONENTE, com as seguintes referências:

c.1.1 VOLUME I - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:

c.1.1.1 VOLUME I – A – DOCUMENTOS:

CONCORRÊNCIA  INTERNACIONAL  Nº  42209213 -  PROJETO,  FABRICAÇÃO,  FORNECIMENTO  E 
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA  A LINHA 17 -  OURO DO METRÔ DE SÃO 
PAULO.

VOLUME I – A - DOCUMENTOS
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
[no caso de Consórcio, apontar a mesma denominação indicada no Compromisso de Constituição]

c.1.1.2 VOLUME I – B – DOCUMENTOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

CONCORRÊNCIA  INTERNACIONAL  Nº  42209213 -  PROJETO,  FABRICAÇÃO,  FORNECIMENTO  E 
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA  A LINHA 17 -  OURO DO METRÔ DE SÃO 
PAULO.

VOLUME I – B – DOCUMENTOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
[no caso de Consórcio, apontar a mesma denominação indicada no Compromisso de Constituição]

c.1.2 VOLUME II - PROPOSTA COMERCIAL:

CONCORRÊNCIA  INTERNACIONAL  Nº  42209213 -  PROJETO,  FABRICAÇÃO,  FORNECIMENTO  E 
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO  PARA  A LINHA 17 -  OURO DO METRÔ DE SÃO 
PAULO.

VOLUME II – PROPOSTA COMERCIAL
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
[no caso de Consórcio, apontar a mesma denominação indicada no Compromisso de Constituição]

c.2 Os volumes citados acima deverão conter os seguintes documentos, em conformidade com os 
modelos integrantes deste Edital, quando houver:
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DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS
EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO 

BRASIL 
EMPRESAS 

ESTRANGEIRAS 
QUE NÃO 

FUNCIONAM 
NO BRASIL

ORIGEM 
BRASILEIRA

ORIGEM 
ESTRANGEIRA

D
O

CU
M

EN
TO

S 
PA

RA
 H

A
BI

LI
TA

ÇÃ
O

   
  

   
  

   
  

I-
A

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   Carta de Apresentação SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Documento de Constituição do Consórcio (se for o caso) SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Documentação  relativa  a  habilitação  jurídica,  qualificação 
econômico-financeira, regularidade fiscal e capacitação técnica.

SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Declarações: 1-referente a situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, 2- de   situação   de   regularidade  com relação o 
disposto   na  Lei  Estadual nº 10.218/99, 3- de atendimento ao § 
único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo, 4- 
referente a Lei Estadual nº 12.799/08 – Cadin Estadual.

SIMSIM SIMSIM NÃONÃO

Declaração: atendimento ao Decreto Estadual nº 53.047/08. SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Decreto  ou  Ato  para  funcionamento,  expedido  pelo  órgão 
competente

NÃO NÃO SIMSIM NÃONÃO

Declaração  de  submissão  à  Legislação Brasileira  e  renúncia  a 
reclamação  por  via  diplomática  e  Prova  de  constituição  de 
representação legal no BRASIL

NÃONÃO NÃONÃO SIMSIM

Declaração de Disponibilidade de “Instalações Industriais”
SIMSIM SIMSIM SIMSIM

I-
B 

   
   Metodologia de Execução SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Documentos Técnicos SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Declaração de Atendimento às Diretrizes e demais documentos 
técnicos integrantes do Edital.

SIMSIM SIMSIM SIMSIM

PR
O

PO
ST

A
 C

O
M

ER
CI

A
L Carta de Apresentação da Proposta Comercial SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Planilhas (i) Planilha de Serviços e Preços SIMSIM SIMSIM SIMSIM

(ii)  Planilha  de  Sobressalentes,  Ferramentas  Especiais  e 
Jigas de Testes.

SIMSIM SIMSIM SIMSIM

c.3 O Volume I - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (I-A e I-B) e o Volume II – PROPOSTA COMERCIAL 
deverão  apresentar  numeração  sequencial  e  específica  para  cada  volume,  aposta  de  forma 
legível, independentemente de ser mais de um caderno, inclusive folhas de separação, catálogos, 
desenhos ou similar, se houver, de forma que o número da última folha reflita a quantidade de 
folhas de cada volume.

c.4 Todas as folhas da 1ª Via do Volume I - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (I-A e I-B) e do Volume II 
–  PROPOSTA  COMERCIAL,  deverão  estar  devidamente  identificadas  e  rubricadas  pela 
PROPONENTE.

c.5 Os Volume I - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (I-A e I-B) e o Volume II – PROPOSTA COMERCIAL 
deverão ser apresentados em 5 (cinco) vias encadernadas separadamente.

c.6 Para efeito de apresentação, a 1ª Via de cada volume, deverá conter além da identificação citada 
no item c.1. destas Condições Gerais, o subtítulo "1ª Via", podendo todos os documentos que o 
integrarem ser apresentados em sua forma original ou sob qualquer forma de cópia, desde que 
devidamente autenticada e perfeitamente legível. As demais vias serão cópias da primeira via, 
dispensando-se, para estas, novas autenticações.

c.7 Não  serão  aceitas,  posteriormente  à  entrega  dos  DOCUMENTOS  PARA  HABILITAÇÃO  e  da 
PROPOSTA  COMERCIAL,  modificações  e  complementações  das  mesmas  sob  alegação  de 
insuficiência de dados e/ou informações.

c.8 Os  documentos  relacionados  nestas  condições  e  aqueles  exigidos  nas  Condições  Específicas 
deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
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c.9 A proposta apresentada deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para 
recebimento e abertura da mesma e, nesse período, todas as condições deverão ser mantidas.

c.9.1 O  prazo  de  validade  das  propostas  será  suspenso  na  hipótese  de  interposição  de  recurso 
administrativo.

c.10 Nenhum  dos  conjuntos  dos  documentos  –  Habilitação  ou  Proposta  poderá  haver  menção  ou 
referência às condições integrantes do conteúdo do outro volume, sob pena de inabilitação ou 
desclassificação.

c.11 Para efeito de padronização, os modelos constantes deste Edital deverão ser obedecidos.

c.12 Toda e qualquer documentação apresentada deverá ser em Língua Portuguesa.  

c.12.1 Caso  seja  apresentada  em  língua  estrangeira,  deverá  estar  acompanhada  de  tradução 
juramentada. No caso de Documentação Técnica, quando em inglês, poderá ser acompanhada de 
tradução simples.

c.12.2 No caso de empresa estrangeira que não funcione no Brasil, além da tradução juramentada, os 
documentos deverão estar autenticados pelos respectivos consulados.

c.12.3 Na  eventualidade  do  país  da  empresa  estrangeira  ter  firmado  Convenção  de  Cooperação 
Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa com o Brasil, a autenticação 
dos documentos pelos respectivos consulados fica dispensada,  devendo ser apresentada cópia 
autenticada da referida Convenção.

D. SESSÃO DE RECEBIMENTO

d.1 Os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (I-A e I-B) e a PROPOSTA COMERCIAL serão recebidos em ato 
público, no local, data e horário indicados no Aviso e nas condições específicas deste edital de 
Concorrência, com tolerância de 15 (quinze) minutos, sendo considerados como não recebidos, 
documentos ou propostas entregues em local e horário diferentes, bem como encaminhados por 
fac-símile ou outros meios eletrônicos.

d.2 As PROPONENTES se farão representar nessa sessão e para todos os demais atos desta licitação, 
por  pessoa  portadora  de  Carta  de  Credenciamento  ou  Procuração  delegando-lhes  poderes 
específicos. As Cartas de Credenciamento dos seus representantes legais, ou as Procurações serão 
entregues no início de cada sessão.

d.2.1 É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de uma PROPONENTE.

d.3 Nessa mesma sessão, os Volumes II - PROPOSTA  COMERCIAL, sem  ser abertos, serão colocados 
em invólucro  que será lacrado e rubricado por representantes da COMPANHIA DO METRÔ e das 
PROPONENTES presentes, ficando o mesmo sob a guarda daquela para ser aberto em data a ser 
oportunamente divulgada.

d.4 Nesse mesmo ato dar-se-á a abertura dos Volumes I – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  (I-A e I-B) 
e os documentos neles contidos deverão ser rubricados pelos representantes da COMPANHIA DO 
METRÔ e por todos os representantes credenciados  das PROPONENTES presentes.

d.5 Serão lavradas atas circunstanciadas das sessões de recebimento e abertura dos documentos e 
propostas, a serem devidamente assinadas pelos representantes credenciados das PROPONENTES 
presentes, da COMPANHIA DO METRÔ e demais presentes.
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E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - VOLUME I

E.1 DOCUMENTOS – VOLUME I-A

e.1.1 CONSÓRCIOS

e.1.1.1 As empresas constituídas em Consórcio deverão apresentar Compromisso público ou particular de 
constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, onde conste com clareza e precisão, os 
compromissos dos mesmos entre si e em relação ao objeto da licitação, contendo as seguintes 
cláusulas:

a) denominação do consórcio;
b) composição  do  consórcio  indicando  o  percentual  de  participação  de  cada  empresa 

consorciada;
c) organização do consórcio;
d) objetivo do consórcio;
e) indicação da empresa líder que representará o consórcio perante a COMPANHIA DO METRÔ
f) declaração expressa de responsabilidade solidária das empresas compromissadas pelos atos 

praticados pelo consórcio que compuserem.

e.1.1.2 Os membros do Consórcio deverão apresentar procuração  outorgando à empresa líder poderes 
para representá-los na presente Concorrência.

e.1.1.3 O Compromisso de Constituição do Consórcio emitido no Brasil deverá estar devidamente firmado 
pelos  membros,  acompanhado  das  procurações  outorgadas  pelas  empresas  membros  que 
demonstrem os poderes para assinatura do instrumento.

e.1.1.4 O  Compromisso  de  Constituição  do  Consórcio  emitido  no  exterior  deverá  estar  devidamente 
firmado pelos membros, acompanhado das procurações outorgadas pelas empresas membros que 
demonstrem os poderes para assinatura do instrumento e deverá estar devidamente autenticado 
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, conforme artigo 32,§ 4º da 
Lei Federal nº 8.666/93.

e.1.1.5 Empresa estrangeira que não funcione no Brasil não poderá ser líder do Consórcio.

e.1.2 EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL (ORIGEM BRASILEIRA E ESTRANGEIRA)

e.1.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  (o documento deverá ser apresentado pela PROPONENTE individual e,  
no caso de Consórcio, por meio de cada um dos membros)

e.1.2.1.1 Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social,  em  vigor,  acompanhado  de  prova  dos 
administradores  em  exercício,  devidamente  registrados  na  Junta  Comercial  ou  Cartório  de 
Registro competente.

e.1.2.1.2 As  empresas  estrangeiras  estabelecidas  no  Brasil  deverão  apresentar,  além  dos  documentos 
elencados,  o decreto de autorização devidamente registrado,  consoante artigo 28 -  V da Lei 
Federal  nº  8.666/93  e  suas  alterações,  e  artigos  1.134  a  1.141  da  Lei  nº  10.406/2002.  O 
documento deverá ser apresentado pela PROPONENTE individual e, no caso de Consórcio, por 
cada um dos membros, se empresa estrangeira estabelecida no Brasil.

e.1.2.2 QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA:  (os  documentos   deverão  ser  apresentados  pela  
PROPONENTE individual e, no caso de Consórcio, por meio de cada um dos membros)

e.1.2.2.1 Para qualquer tipo de Sociedade Empresária: Certidão Negativa de Pedido de Falência expedida 
pelo  Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, com 
data de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de sua entrega à COMPANHIA 
DO METRÔ.
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e.1.2.2.2 Para Sociedades Simples ou outras que não se enquadrem no item acima: Certidão expedida pelo 
Distribuidor  Judicial  das  Varas  Cíveis  em  geral  (Execução  Patrimonial)  da  Comarca  onde  a 
empresa está sediada, em São Paulo denominada “Certidão de Ações Cíveis e de Família exceto 
Executivos Fiscais” datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de sua 
entrega à  COMPANHIA DO METRÔ.

e.1.2.2.3 Em havendo qualquer  ação judicial  distribuída,  a  PROPONENTE deverá  apresentar  a certidão 
atualizada que aponte a situação do processo.

e.1.2.2.4 Balanço  Patrimonial  e  demonstrativos  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da PROPONENTE, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

e.1.2.2.4.1 A comprovação da boa situação econômico-financeira das PROPONENTES será avaliada segundo os 
Critérios para Avaliação da Capacidade Econômico-Financeira, Anexo III deste Edital.

e.1.2.2.5 Comprovação do Patrimônio Líquido conforme estabelecido nas Condições Específicas – Primeira 
Parte deste Edital.

e.1.2.2.6 Garantia  de  Proposta  conforme descrito  nas  CONDIÇÕES  ESPECÍFICAS  –  Primeira  Parte  deste 
Edital.

e.1.2.2.6.1 No caso de Consórcio, a Garantia da Proposta poderá ser apresentada, a critério da PROPONENTE, 
por meio de uma única garantia em nome do líder do Consórcio ou por meio de tantas garantias 
quantos forem os membros do Consórcio, com os seus valores correspondentes aos percentuais de 
participação de cada um dos  membros,  conforme definido no documento de constituição do 
consórcio.

e.1.2.3 REGULARIDADE FISCAL: (os documentos deverão ser apresentados pela PROPONENTE individual  
e, no caso de Consórcio, por meio de cada um dos membros)

e.1.2.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, nos moldes da  IN – RFB 
748/07, com as alterações promovidas pela IN – RFB 854/08.

e.1.2.3.2 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, que esteja 
dentro do prazo de validade nele atestado.

e.1.2.3.3 Prova de Regularidade Fiscal perante a Seguridade Social, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débito ou Positiva com efeito de Negativa, relativamente às contribuições sociais 
previstas nas alíneas  “a”, “b” e “c” do parágrafo único do Artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho 
de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas por lei a 
terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

e.1.2.3.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 
conjunta  emitida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  (SRF)  e  Procuradoria-Geral  da  Fazenda 
Nacional (PGFN), relativamente aos tributos administrados pela SRF e à Dívida Ativa da União, 
administrada pela PGFN.

e.1.2.3.5 Prova  de  regularidade  fiscal  perante  as  Fazendas  Estadual  e  Municipal,  esta  consistente  na 
certidão de tributos mobiliários, todas do domicílio ou da sede da PROPONENTE e com prazo de, 
no  máximo,  180 (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  à  data  de  entrega dos  documentos  e  das 
propostas, ou que estejam dentro do prazo de validade nelas atestados.

e.1.2.4 DECLARAÇÕES:  (os documentos deverão ser apresentados pela PROPONENTE individual e, no  
caso de Consórcio, por meio de cada um dos membros)
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e.1.2.4.1 SITUAÇÃO REGULAR PERANTE  O MINISTÉRIO  DO TRABALHO:  Comprovação de situação regular 
perante o Ministério do Trabalho a que se refere o inciso VI do Artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, 
de 22 de novembro de 1.989, acrescentado pelo artigo 2º da Lei Estadual  nº 9.797, de 07 de 
outubro de 1.997, consistente na apresentação de Declaração elaborada conforme modelo anexo.

e.1.2.4.2 ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 10.218/99:  Comprovação   de   situação   de   regularidade 
com  relação  o  disposto   na  Lei   Estadual  nº  10.218/99, consistente  na apresentação da 
Declaração elaborada conforme modelo anexo.

e.1.2.4.3 ATENDIMENTO  AO  §  ÚNICO  DO  ARTIGO  117  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO: 
Declaração  de  atendimento,  consistente  na  apresentação  da  Declaração  elaborada  conforme 
modelo anexo.

e.1.2.4.4 Declaração de compromisso de que serão utilizados, na execução dos serviços licitados, produtos 
e subprodutos de madeira de origem exótica, ou, de produtos e subprodutos listados no artigo 1º 
do  Decreto  Estadual  53.047/08  adquiridos  de  pessoa  jurídica  devidamente  cadastrada  do 
CADMADEIRA, conforme modelo anexo. 

e.1.2.4.5 DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL
Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
ciência  de  que  registro(s)  no  CADIN  ESTADUAL   (Lei  Estadual  nº  12.799/08)  impede(m)  a 
contratação  com esta  Companhia  do  Metropolitano  de  São  Paulo  –  Metrô,  conforme modelo 
anexo.

e.1.2.5 CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 

e.1.2.5.1 Atestado(s)  de Capacitação Técnica conforme descrito nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – Primeira 
Parte deste Edital.

e.1.2.5.2 Certidão  atualizada  de  Pessoa  Jurídica  expedida  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA para efeito do disposto na Lei Federal nº 5.194 de 24/12/66. (A 
certidão deverá ser apresentada pela PROPONENTE individual e, no caso de Consórcio, por meio 
de  cada  um  dos  membros.  Exigência  cabível  apenas  para  empresa  nacional  ou  estrangeira 
autorizada a funcionar no Brasil)

e.1.2.5.2.1 A empresa que apresentar Certidão expedida por CREA de outro Estado fica obrigada, caso venha 
ser selecionada, por ocasião da assinatura do Contrato (quando da apresentação da garantia de 
execução contratual), a apresentar o visto do CREA de São Paulo, dentro do prazo de validade.

e.1.3 EMPRESAS  ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM NO BRASIL

e.1.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: (Os documentos deverão ser apresentados por empresas estrangeiras  
que não funcionam no Brasil que sejam membros de consórcio. Os documentos deverão estar  
devidamente autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,  
conforme artigo 32,§ 4º da Lei Federal nº 8.666/93. Na hipótese de inexistência de documentos  
equivalentes  ou  proibição  ou dispensa,  por  lei  ou  norma legal,  de apresentar  qualquer  dos  
documentos solicitados, o fato deverá ser devidamente declarado e comprovado.)

e.1.3.1.1 Comprovação  de  regular  existência  legal,  mediante  documento  hábil  do  país  de  origem  do 
licitante,  correlato  a  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente 
registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.

e.1.3.1.2 Prova de constituição de representante  legal  no Brasil,  com poderes  expressos  para receber 
citação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, consistente na apresentação de 
procuração elaborada conforme modelo integrante deste Edital.

21



CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

e.1.3.2 QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA  (Os  documentos  deverão  ser  apresentados  por 
empresas  estrangeiras  que  não  funcionam  no  Brasil  que  sejam  membros  de  consórcio.  Os  
documentos deverão estar devidamente autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos  
por tradutor juramentado, conforme artigo 32,§ 4º da Lei Federal nº 8.666/93. Na hipótese de  
inexistência de documentos equivalentes ou proibição ou dispensa, por lei ou norma legal, de  
apresentar qualquer dos documentos solicitados,  o fato deverá ser devidamente declarado e  
comprovado).

e.1.3.2.1 Certidão expedida por órgão oficial do respectivo país, com data de expedição não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, atestando que a empresa estrangeira não se encontra em processo de 
falência, concordata, recuperação judicial ou outro instituto assemelhado que possa de qualquer 
forma comprometer o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.

e.1.3.2.2 Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei do país de origem, que comprovem a boa situação financeira da 
PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  As empresas 
devem  submeter  seus  demonstrativos  contábeis  (balanço  e  demonstrativo  de  resultados) 
devidamente certificados por um contador registrado, se a auditoria não for obrigatória pelas leis 
de seus países de origem. A comprovação da boa situação econômico-financeira das empresas 
PROPONENTES será efetuada segundo o critério estabelecido no Anexo III deste Edital.

e.1.3.2.2.1 É  obrigatório  o  preenchimento  do  formulário  integrante  deste  Edital,  com  dados  do  último 
balanço exigido no item acima. Os valores deverão ser apresentados,  segundo o modelo,  em 
moeda do país de origem da PROPONENTE.

e.1.3.2.3 Comprovação do Patrimônio Líquido conforme descrito nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – Primeira 
Parte deste Edital.

e.1.3.2.4 Garantia de Proposta ["BID LETTER OF CREDIT (BID BOND)"]  conforme descrito nas CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS  –  Primeira  Parte  deste  Edital  para  a  hipótese  de  os  membros  do  consórcio 
apresentarem  garantia  de  proposta  individualmente,  como  facultado  pelo  item  12.2  das 
Condições Específicas.

e.1.3.3 REGULARIDADE FISCAL (Os documentos deverão ser apresentados por empresas estrangeiras que 
não  funcionam  no  Brasil  que  sejam  membros  de  consórcio.  Os  documentos  deverão  estar 
devidamente autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,  
conforme artigo 32,§ 4º da Lei Federal nº 8.666/93. Na hipótese de inexistência de documentos  
equivalentes  ou  proibição  ou dispensa,  por  lei  ou  norma legal,  de apresentar  qualquer  dos  
documentos solicitados, o fato deverá ser devidamente declarado e comprovado.)

e.1.3.3.1 Documento emitido no país  de origem da licitante,  se houver,  que corresponda ao Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

e.1.3.3.2 Documento(s) fornecido(s) por órgão(s) público(s) responsável(is) pela arrecadação de tributos de 
todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal, ou equivalentes), da contribuição 
previdenciária e do recolhimento para fundo assemelhado ao da garantia por tempo de serviço, 
com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias ou no prazo de validade fixado no próprio 
documento, na medida em que exigidos tais recolhimentos no país em que está constituída a 
empresa estrangeira, atestando que esta encontra-se regular, no que se refere a tais encargos.

e.1.3.4 DECLARAÇÕES 

(Os  documentos  deverão ser  apresentados  por  empresas  estrangeiras  que não funcionam no  
Brasil que sejam membros de consórcio. O documento deverá estar devidamente autenticado  
pelo respectivo consulado e traduzido por tradutor juramentado, conforme artigo 32,§ 4º da Lei  
Federal nº 8.666/93.)
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e.1.3.4.1 Declaração expressa de que se submete à Legislação Brasileira e de que renuncia a qualquer 
reclamação por via diplomática; consistente na apresentação de Declaração elaborada conforme 
modelo integrante deste Edital.

e.1.3.5 CAPACITAÇÃO TÉCNICA:

(Os  documentos  deverão  estar  devidamente  autenticados  pelos  respectivos  consulados  e  
traduzidos por tradutor juramentado, conforme artigo 32,§ 4º da Lei Federal nº 8.666/93.)

e.1.3.5.1 Atestado(s) de Capacitação Técnica conforme descrito no item 5. das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – 
Primeira Parte deste Edital.

E.2 DOCUMENTOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO - VOLUME I – B

O Volume I-B deverá conter os seguintes documentos:

e.2.1 Carta de Apresentação do Volume I – B – Documentos – Metodologia de Execução.

e.2.2 Metodologia  de  Execução em observância  às  disposições  contidas  no  item 5.2  das  Condições 
Específicas – Primeira Parte deste Edital.

e.2.3 Declaração  de  Atendimento  às  Diretrizes  e  demais  documentos  técnicos,  conforme  modelo 
integrante deste Edital.

F PROPOSTA COMERCIAL - VOLUME II

f.1 As Proponentes deverão incluir os seguintes documentos na sua Proposta Comercial - Volume II:

f.1.1 Carta de Apresentação da Proposta Comercial, conforme modelo integrante deste Edital.

f.1.2 Planilhas conforme modelos integrantes deste Edital, a saber:

(i) Planilha de Serviços e Preços
(ii) Planilha de Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes

f.1.2.1 A Planilha de Serviços e Preços deverá indicar, segundo o regime tributário da Proponente e de 
forma inequívoca,  os itens que correspondam a fornecimento e os itens que correspondam a 
prestação de serviços, distintamente.

f.2 As Proponentes deverão considerar as seguintes regras para elaboração dos seus preços:

f.2.1 Os preços devem contemplar todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto ora 
licitado, em observância à totalidade das disposições contidas neste Edital o qual inclui a  Minuta 
de Contrato, fazendo incluir nos preços todos os tributos, taxas, encargos e demais custos de 
qualquer natureza inerentes ao objeto do Contrato.

f.2.1.1 Os  preços  devem  contemplar  todas  as  disposições  contidas  na  Cláusula  de  Obrigações  da 
CONTRATADA, constante da Minuta do Contrato.

f.2.1.2 Os preços devem considerar os custos decorrentes das suas obrigações inerentes à interface e 
integração do escopo do futuro contrato com outros contratos de obras, fornecimentos e serviços 
que a COMPANHIA DO METRÔ virá a firmar para a implantação da Linha 17 – Ouro, que não estão 
contempladas nesta licitação.
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f.2.2 Em  conformidade  com  o  § 1º  do  artigo  42  da  Lei  nº  8666/93  com  suas  alterações,  as 
PROPONENTES poderão apresentar suas propostas com preços em Real para o escopo de origem 
brasileira  e  em moeda estrangeira para o escopo de origem estrangeira.  No  caso  de  moeda 
estrangeira,  conforme  dispõe  o  § 2º  deste  mesmo  artigo,  o  pagamento  será  efetuado  na 
respectiva moeda, com conversão pela taxa oficial do Banco Central do Brasil, (valor de venda no 
fechamento),  do  dia  útil  imediatamente  anterior  ao  do  pagamento.  Para  a  elaboração  da 
proposta, deverão ser observadas as orientações e exigências contidas no Modelo de Carta de 
Apresentação da Proposta Comercial, integrante deste Edital.

f.2.3 A  COMPANHIA  DO  METRÔ  não  se  caracterizará  como  importadora  de  quaisquer  partes  do 
contrato,  visto  que  eventual  objeto  importado  deverá  ser  nacionalizado  sob  inteira 
responsabilidade  da  PROPONENTE,  conforme disposto  pelo  Regulamento  Aduaneiro  do  Brasil. 
Todos os custos relacionados à importação deverão estar  incluídos nos preços propostos pela 
PROPONENTE.

f.2.4 Será da exclusiva e total responsabilidade da PROPONENTE obter, dos órgãos competentes, seja 
no exterior, seja no Brasil, informações sobre a incidência ou não de tributos, impostos e taxas 
de qualquer natureza devidas para o fornecimento parte do objeto desta licitação, nos mercados 
interno e externo, considerando os respectivos gravames nas suas propostas, não se admitindo 
alegação de desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas.

f.2.4.1 Não  caberá  nenhum  tipo  de  ressarcimento  ou  re-equilíbrio  econômico-financeiro  do  futuro 
Contrato caso a PROPONENTE inclua na formação do seu preço benefícios fiscais que não se 
realizem por quaisquer motivos na execução do Contrato.

f.2.5 O preço total deverá incluir o valor destinado aos sobressalentes,  observando que a totalidade 
dos sobressalentes ofertados devem:

(i) permitir a execução dos processos de manutenção; 
(ii) contemplar as peças, os componentes e os equipamentos de maior rotatividade de giro e 

para os itens de baixa rotatividade de giro, em relação ao total de itens instalados nos 
vários sistemas que integram o objeto desta licitação e 

(iii) atender às necessidades da COMPANHIA DO METRÔ durante o período de Garantia Técnica 
mencionado na Minuta do Contrato.

f.2.6 O preço total deverá incluir o valor destinado às ferramentas especiais e jigas de testes que 
auxiliem no reparo dos equipamentos.

f.2.7 Não assistirá à PROPONENTE o direito de pleitear qualquer alteração nos preços ofertados, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

f.2.8 A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta licitação 
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante pleitar 
quaisquer acréscimos após a entrega das propostas.

G. HABILITAÇÃO

g.1 A habilitação das  PROPONENTES  participantes desta  Concorrência será  feita  pela  análise dos 
documentos apresentados para esse fim relativos a:

g.1.1 Habilitação Jurídica.

g.1.2 Qualificação Econômico-Financeira.

g.1.3 Regularidade Fiscal.

g.1.4 Capacitação Técnica.
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g.1.5 Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, de empresas nacionais ou estrangeiras que 
funcionam no Brasil.

g.1.6 Situação de Regularidade com relação o disposto na Lei  Estadual  nº  10.218/99,  de empresas 
nacionais ou estrangeiras que funcionam no Brasil.

g.1.7 Atendimento ao § único ao Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

g.1.8 Declaração de atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 53.047/08.

g.1.9 Situação de Regularidade com relação ao disposto na Lei Estadual nº 12.799/08 – Cadin Estadual.

g.1.10 Situação de regularidade mediante declaração expressa de que se submete à Legislação Brasileira 
e de que renuncia a qualquer reclamação por via diplomática, para empresas estrangeiras que 
não funcionam no Brasil.

g.1.11 No caso de Consórcio, o Compromisso de sua Constituição.

g.1.12 Metodologia de Execução.

g.2 A  COMPANHIA  DO  METRÔ  poderá,  a  qualquer  tempo,  solicitar  maiores  esclarecimentos  e 
comprovação  dos  documentos  apresentados,  bem  como  realizar  visitas  às  instalações  da 
PROPONENTE.

g.3 Serão inabilitadas as PROPONENTES que:

g.3.1 Não comprovarem possuir as condições necessárias para habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação econômico financeira, conforme descrito nestas Condições Gerais, bem como:

g.3.1.1 Não declararem atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 53.047/08, na Lei Estadual nº 
12.799/08 – Cadin Estadual e não declararem atendimento às Diretrizes e demais documentos 
técnicos integrantes do Edital.

g.3.1.2 No caso de empresas nacionais ou estrangeiras que funcionam no Brasil, não comprovarem estar 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho com relação o disposto na Lei Estadual nº 
10.218/99 e parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

g.3.1.3 No caso de empresas estrangeiras que não funcionam no Brasil, não declararem expressamente 
que se submetem à Legislação Brasileira e de que renunciam a qualquer reclamação por via 
diplomática.

g.3.1.4 No caso de empresas estrangeiras que funcionam no Brasil não apresentarem o documento que 
comprove  a  autorização  ou   decreto  ou  Ato  para  funcionamento,  expedido  pelo  órgão 
competente.

g.3.1.5 No caso de Consórcio, não apresentarem o Compromisso de Constituição em conformidade com as 
disposições contidas neste Edital.

g.3.2 Não comprovarem possuir as condições necessárias para qualificação técnica.

g.3.3 Não atenderem ao disposto no item B destas Condições Gerais.

g.3.4 Individualmente ou através de cada membro do Consórcio, não atingirem o Índice de Liquidez 
Corrente calculado de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital, quer seja 
uma empresa  nacional  ou  estrangeira  que  funcione  no  Brasil,  quer  seja  a  participante  uma 
empresa estrangeira que não funcione no Brasil.
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g.3.5 Apresentarem a Metodologia de Execução em desconformidade com os requisitos estabelecidos no 
item 5.2 das Condições Específicas. A Metodologia de Execução será avaliada conforme segue:

g.3.5.1 Será avaliada se a descrição apresentada contempla as etapas descritas para cada Sistema. Os 
conteúdos devem ser claros, consistentes, coerentes e objetivos.

g.3.5.2 Qualquer  requisito  será  considerado  NÃO  ATENDIDO  quando  não  estiver  apresentado  na 
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO ou apresentar-se incompleto ou em desacordo com os demais dados 
da Metodologia. Neste caso a PROPONENTE será considerada inabilitada tecnicamente.

g.4 A denominação social das PROPONENTES habilitadas será divulgada por Aviso a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e fixado no Quadro de Avisos da COMPANHIA DO METRÔ, 
situado na Rua Boa Vista, 175 – térreo – São Paulo, Capital, do qual constarão data, horário e 
local para a abertura do Volume II – Proposta Comercial.

g.5 Os Volumes II – Proposta Comercial das PROPONENTES inabilitadas deverão ser retirados pelas 
mesmas em até 30 (trinta) dias a contar da data da sessão de abertura, após o que estes serão 
fragmentados.

H. SELEÇÃO

h.1 Para fins de classificação e seleção das propostas será considerado o menor preço total ofertado.

h.2 Por ocasião do julgamento das propostas de preços, o valor apresentado em moeda estrangeira 
será  convertido  pela  taxa  de  câmbio  (venda)  para  Real  (R$)  segundo  o  valor  vigente  no 
fechamento  do  5º  (quinto)  dia  útil  imediatamente  anterior  ao  recebimento  dos  invólucros 
contendo os Documentos e Propostas, e disponibilizado pelo Banco Central do Brasil.

h.3 No caso de erro(s) aritmético(s), será(ão) considerado(s) pela COMPANHIA DO METRÔ, para fins 
de seleção e contratação, o(s) valor(es) retificado(s).

h.4 A COMPANHIA DO METRÔ poderá, a qualquer tempo, solicitar às PROPONENTES a composição de 
preços  unitários  e/ou  preços  de  materiais/equipamentos/insumos,  bem  como  os  demais 
esclarecimentos que julgar necessários.

h.4.1 Nessa oportunidade o licitante deverá demonstrar a exequibilidade desses preços através de suas 
composições e respectivas justificativas técnicas que comprovem que os preços dos insumos e 
salários são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto ora licitado.

h.5 Serão desclassificadas as Propostas que:

h.5.1 Apresentarem  dados  insuficientes  e/ou  inconsistentes,  que  dificultem  e/ou  impossibilitem  a 
análise por parte da COMPANHIA DO METRÔ.

h.5.2 Apresentarem  irregularidades,  vícios  ou  defeitos  que  impossibilitem  seu  entendimento,  não 
atendam às exigências e às especificações técnicas do Edital ou contenham preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis ou inaceitáveis.

h.5.2.1 Para  fins  de  referência,  são  considerados  preços  aceitáveis  aqueles  apresentados  em  níveis 
compatíveis com os de mercado e que tenham correspondência efetiva às exigências do Edital.

h.5.2.2 Entende-se por preços inexequíveis, os constantes das propostas, cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)  do 
valor orçado pela COMPANHIA DO METRÔ.
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b) valor do Orçamento Estimado anexo deste Edital.

h.5.3 Não forem apresentadas com Planilha(s) de Preços devidamente preenchida(s) conforme modelo 
constante deste Edital.

h.6 Havendo empate entre duas ou mais propostas, assegurada a preferência por bens produzidos no 
Brasil, a seleção far-se-á por sorteio nos termos da legislação em vigor. A convocação para o 
sorteio será feita na própria sessão ou por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e por Aviso afixado no Quadro de Avisos da COMPANHIA DO METRÔ. 

h.7 A  seleção  da  proposta  não  exime  a  PROPONENTE  da  responsabilidade  quanto  ao  pleno 
atendimento das especificações do fornecimento, na aceitação final do objeto do futuro contrato 
pela COMPANHIA DO METRÔ.

h.8 A denominação social da PROPONENTE que tiver sua proposta selecionada, será divulgada por 
Aviso a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE e afixado no Quadro de 
Avisos  da  COMPANHIA  DO  METRÔ  ou,  ainda,  por  intimação  direta  aos  representantes  das 
PROPONENTES constante na Ata circunstanciada da sessão.

h.9 Não  serão  consideradas  eventuais  propostas  alternativas,  ou  seja,  mais  de  uma  oferta 
apresentada pela mesma PROPONENTE com condições técnicas e preços opcionais.  Propostas 
apresentadas desta forma ensejarão a sua desclassificação.

I. RECURSO ADMINISTRATIVO

i.1 Eventuais recursos cabíveis, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
deverão ser endereçados ao Presidente da COMPANHIA DO METRÔ no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação da  decisão da qual se recorre.

i.2. As licitantes serão comunicadas da interposição de recurso por meio de publicação na Imprensa 
Oficial.

i.2.1 Uma vez  publicado na imprensa  oficial  o  comunicado  acerca da  interposição  de  recurso,  as 
licitantes terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentar as respectivas impugnações, 
em conformidade com o §3º, do Artigo 109, da Lei nº 8.666/93.

i.2.2 A oportunidade reservada a todos os licitantes para que postulem a revisão do ato concretiza-se 
na impugnação ao recurso,  em prazo que preclui  antes do exercício do juízo de retratação. 
Assim, ainda que a interessada não tenha apresentado, no prazo a que se refere o item i.2.1 
acima, impugnação ao recurso posteriormente acolhido pela autoridade que se retrata, tem-se 
por encerrada a fase recursal.

i.2.3 A retratação da autoridade, realizada de ofício, que habilita licitante inicialmente inabilitada ou 
a desabilita, reabrirá a fase recursal apenas no tocante à questão nova aduzida.

i.3 O recurso, subscrito por representante legal ou procurador com poderes específicos ou por pessoa 
credenciada, deverá ser protocolado na Gerência de Contratações e Compras, situada na Rua Boa 
Vista, 175 - 2º Andar - São Paulo, Capital, identificado como segue:

RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À 

CONCORRÊNCIA  INTERNACIONAL  Nº  42209213 -  PROJETO,  FABRICAÇÃO,  FORNECIMENTO  E  IMPLANTAÇÃO  DE  UM 
SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

At. do sr. Presidente da 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
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J. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

j.1 Não havendo interposição de recurso ou concluído o processamento de recurso(s) interposto(s), a 
autoridade competente, mediante verificação da regularidade dos atos praticados, homologará o 
procedimento licitatório e adjudicará o objeto da licitação à PROPONENTE vencedora.

k. CONTRATAÇÃO

k.1 Adjudicado e homologado o objeto  da licitação à PROPONENTE vencedora,  esta terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento de comunicação neste sentido, para prestação 
da Garantia de Execução Contratual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

k.1.1 O prazo estabelecido no item k.1 poderá ser prorrogado por até 10 (dez) dias, se solicitada a 
prorrogação pela  PROPONENTE  selecionada,  desde  que  ocorra  motivo  justificado para  tanto, 
aceito a critério da COMPANHIA DO METRÔ.

k.1.2 A garantia estipulada neste item será prestada:

a) EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL  (origem brasileira ou estrangeira):  por  meio de 
caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, todas 
elas expressas em R$ (Real), sujeitos à prévia aprovação pela COMPANHIA DO METRÔ, bem 
como se a opção se der por títulos da dívida pública, à análise e exigência de comprovação 
de sua validade atual quanto a liquidez e valor.

b) EMPRESAS  ESTRANGEIRAS  QUE  NÃO  FUNCIONAM  NO  BRASIL:  por  meio  de  uma 
"PERFORMANCE LETTER OF CREDIT (PERFORMANCE BOND)" expressa na moeda do país de 
origem da licitante, sujeitos à prévia aprovação pela COMPANHIA DO METRÔ.

k.1.2.1 A  garantia  prestada  na  modalidade  de  fiança  bancária  ou  seguro-garantia,  deverá  estar, 
obrigatoriamente,  com  a(s)  assinatura(s)  com  firma  reconhecida  e  acompanhada  de  cópia 
autenticada da respectiva procuração outorgada pela Instituição.

k.1.2.2 A Fiança Bancária, se esta vier a ser a modalidade de garantia ajustada, deverá ser apresentada 
na forma e conteúdo do modelo anexo deste Edital.

k.1.2.3 A  garantia,  se  prestada  por  Fiança  Bancária,  deverá  ter  seu  valor  expresso  em REAL,  e  se 
aplicável, com atualização automática de seu valor, na mesma época, forma e periodicidade, 
estabelecidas na Cláusula Reajuste da Minuta do Contrato – Terceira Parte deste Edital, devendo 
ser apresentada conforme modelo contido no Anexo deste Edital.

k.1.3 A  documentação  e  valores  que  caracterizam  a  prestação  inicial  de  garantia  deverão  ser 
apresentados na Gerência de Contratações e Compras - GCP, situada na Rua Boa Vista, 175 - 2º 
Andar - São Paulo, Capital.

k.1.4 Em conjunto com a comunicação mencionada no item k.1, serão encaminhadas as 3 (três) vias do 
Contrato  para  assinatura  pela  PROPONENTE  selecionada,  as  quais  deverão  ser  devolvidas 
juntamente com a garantia de execução contratual.

k.1.5 Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 08/08 e Instrução nº 01/08 do Tribunal de Contas do 
Estado, deverá ser assinado, juntamente com o Instrumento contratual, o Termo de Ciência e de 
Notificação, conforme consta do Anexo integrante deste Edital. 

k.2 A PROPONENTE adjudicatária fica obrigada a manter durante o prazo de vigência do Contrato a 
sua condição de habilitação, sob pena de rescisão contratual.
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k.3 Na eventualidade de a PROPONENTE, regularmente convocada a assinar o Contrato, a prestar a 
Garantia de Execução, e estando sua proposta dentro do prazo de validade, se recusar a assinar, 
aceitar ou retirar o Contrato e a prestar a Garantia de Execução no prazo fixado no item k.1 sem 
justificativa feita por  escrito e também por escrito aceita pela COMPANHIA DO METRÔ,  será 
executada a garantia de proposta mencionada no item 8 das Condições Específicas.

k.4 Aplicada  a  multa  referida  no  item k.3 a  PROPONENTE  deverá  pagá-la  em até 48 (quarenta e 
oito) horas, contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de 
Tesouraria da COMPANHIA DO METRÔ, situado na Rua Boa Vista, 175 – 3º andar –, São Paulo, 
Capital, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.

k.5 Nesse caso, a COMPANHIA DO METRÔ poderá, ainda, convocar as PROPONENTES remanescentes, 
na ordem de classificação, para assinar o Contrato em igual prazo e nas mesmas condições da 
proposta vencedora.

k.6 Em atendimento ao artigo  6º  e  §1º  da  Lei  Estadual  12.799/08,  a  assinatura  do  Instrumento 
Contratual  fica  vinculada  à  inexistência  de  qualquer  dívida  perante  qualquer  ente  da 
Administração Direta e Indireta, após a prévia consulta ao Cadin Estadual.

L. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

l.1 Toda a documentação fornecida pela COMPANHIA DO METRÔ às PROPONENTES somente poderá 
ser utilizada para elaboração de propostas,  sendo vedada a sua reprodução, divulgação e/ou 
utilização, total ou parcial, para quaisquer outros fins que não os expressos nessa Concorrência, 
sob pena de responsabilidade pelo uso indevido desses documentos.

l.2 A  COMPANHIA  DO  METRÔ  poderá  a  qualquer  tempo,  revogar,  adiar  ou  mesmo  anular  esta 
Concorrência nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

l.3 A  qualquer  tempo,  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  poderá,  de  acordo  com  a  fase  de  licitação, 
desqualificar a PROPONENTE, ou desclassificar a proposta da PROPONENTE, sem que a esta caiba 
direito a indenização ou reembolso de despesas a qualquer título, na hipótese de vir a tomar 
conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade comercial ou comprometa 
sua capacidade financeira, técnica, de produção ou administrativa.

l.4 A PROPONENTE obriga-se a comunicar à COMPANHIA DO METRÔ, a qualquer tempo, antes ou 
durante a contratação, qualquer fato ou circunstância superveniente que sejam impeditivos das 
condições de habilitação ou classificação, imediatamente após a ocorrência.
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TERCEIRA PARTE – MINUTA DO CONTRATO 
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MINUTA DO CONTRATO Nº 4220921301

Pelo  presente  Instrumento  feito  em 3  (três)  vias  de  igual   teor  e  para  um único  efeito,  de  um lado  a 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, CNPJ no  62.070.362/0001-06, com sede em São 
Paulo, situada na Rua Augusta,1.626, doravante denominada simplesmente COMPANHIA DO METRÔ, e de outro, 
a empresa [no caso  de consórcio,  identificação  de cada um dos  membros,  líder  e representante(s)  do(s)  
membro(s)  estrangeiro(s)  que  não  funciona(m)  no  Brasil,  se  houver]  _______________________,  CNPJ  nº 
_________________,  com  sede  na  Rua  __________________,  na  cidade  de  __________,  Estado  de 
______________,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,  legalmente  representadas  e  ao  final 
assinadas, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, nos  termos da Lei 
Estadual no 6.544/89, da Lei Federal no 8.666/93 com suas alterações e das demais disposições legais aplicáveis, 
mediante as Cláusulas seguintes:

1. OBJETO

O objeto do presente Contrato é a  IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O 
PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, 
CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 24 TRENS, PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

A implantação da Linha 17 – Ouro será realizada em trechos distintos, quais sejam:

TRECHO 1 TRECHO  ESTAÇÃO  VILA  PAULISTA  (EXCLUSIVE)  –  ESTAÇÃO  MORUMBI  CPTM 
(INCLUSIVE), INCLUINDO PÁTIO, ENLACE  E TRECHO ATÉ A ESTAÇÃO CONGONHAS 
(INCLUSIVE) 

TRECHO 2 TRECHO  ESTAÇÃO  MORUMBI  CPTM  (EXCLUSIVE)  –  ESTAÇÃO  SÃO  PAULO  – 
MORUMBI (INCLUSIVE)

TRECHO 3 TRECHO  ESTAÇÃO  JABAQUARA  (INCLUSIVE)   –  ESTAÇÃO  VILA  PAULISTA 
(INCLUSIVE) 

(*) Conforme explicitado no item 1.2 – Obras Civis.

Para efeito deste Contrato, o SISTEMA MONOTRILHO é um Trem com tração elétrica e sustentação 
por pneus,  que se desloca sobre uma viga-guia de concreto,  com pneus laterais para guia e 
estabilização. A viga-guia é sustentada por pilares, constituídos por fuste e capitel ou fuste e 
travessa, os quais transmitem as cargas do trem e das vigas para as fundações.

1.1 PROJETO

1.1.1 OS1 - PROJETO EXECUTIVO DE OBRA CIVIL DO TRECHO JABAQUARA –  SÃO PAULO-MORUMBI (LINHA 
4),  DO ENLACE, DO TRECHO CONGONHAS – BROOKLIN PAULISTA E DO PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA.

1.1.1.1 Projeto Executivo das Obras Civis para implantação do sistema Monotrilho do trecho Jabaquara – 
São Paulo-Morumbi (Linha 4), incluindo o enlace, o trecho Congonhas – Brooklin Paulista e o Pátio 
Água Espraiada e seus acessos.

Consiste  de  17.688,43  m de  linha  (via  dupla,  incluindo  as  extensões  dos  “track  switches”), 
referentes ao somatório da extensão do trecho com início 20,0 m a leste da Estação Jabaquara 
até  20  m a  oeste  da  Estação  São  Paulo–Morumbi  (Linha  4)  e  do  trecho  entre  as  estações 
Congonhas e Brooklin Paulista, inclusive enlace e trecho de 20,0m à leste da Estação Congonhas. 
Consiste, também, de 6.805,00 m de vias singelas (uma via, incluindo as extensões dos “track 
switches”) referentes ao somatório da extensão das vias de acesso ao pátio, dos vias dos blocos, 
das vias de estacionamento de trens do Pátio  Água Espraiada e da via de manobra à oeste da 
Estação Brooklin Paulista.          

O projeto executivo das obras civis deste trecho compreende os seguintes elementos, sem a eles 
se limitar:
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1.1.1.1.1 Fornecimento de Dados Básicos

Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral  do Sistema Viário e Alinhamento Predial 
(C1)

a) Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral  do  sistema viário  e  alinhamento 
predial, em atendimento às necessidades de projeto.

Geotecnia (C3)

a) Elaboração  do  programa  de  investigações  geotécnicas,  indicando  locais,  tipos  de 
sondagens e ensaios a serem efetuados;

b) Elaboração  de  seções  geológica-geotécnicas  longitudinais  e  transversais  baseadas  nos 
perfis individuais de sondagens e em ensaios, com indicação do traçado das vias, locação 
de fundações e pilares do elevado e pontes, em planta e em seções, na matriz extraída 
dos desenhos do levantamento topográfico planialtimétrico e semi-cadastral;

c) Elaboração de relatório geotécnico resultante da interpretação das investigações e ensaios 
realizados,  analisando o comportamento do maciço (resistência e deformabilidade)  em 
função  dos  métodos  construtivos  de  escavação  das  fundações,  do  tipo  de  fundação 
adotado, bem como do comportamento das edificações lindeiras.

1.1.1.1.2 Locação (C2)

a) Elaboração de plantas e perfil,  contendo locação,  com indicação de quilometragem e 
estacas para cada um dos sub trechos;

b) Elaboração de tabelas com dados geométricos das seções e locação dos eixos das obras, 
com cotas e coordenadas;

c) Elaboração de desenhos  contendo locação das vias em elevados e ponte,  contendo no 
mínimo as fundações, pilares e eixos das vigas-guia.

1.1.1.1.3 Cadastro e Remanejamento de Utilidades Públicas (D1/D2)

a) Execução de cadastro unificado das redes  de utilidades públicas;
b) Definição em conjunto com técnicos da CMSP das interferências a serem remanejadas;
c) Levantamento  e  cadastramento  das  instalações  de  utilidade  pública   (interferências), 

necessários à elaboração do projeto executivo.
d) Elaboração dos projetos de remanejamento de interferências.
e) Preparo de elementos e aprovação do projeto junto às concessionárias de serviços

1.1.1.1.4 Fundações (I1)

a) Verificação  e  definição  do  tipo  de  fundação  adequado  diante  do  comportamento  do 
subsolo local, das condições de deformabilidade e cargas das estruturas.

b) Elaboração dos desenhos de fundações (inclusive armação) das vias elevadas e ponte;
c) Memorial de cálculo justificativo das fundações;
d) Complementação dos projetos de fundações com os dados e detalhes de construção ("As 

Built" da fundação).

1.1.1.1.5 Escoramento (H1/H2)

a) Planta de locação do estaqueamento, detalhamento do método construtivo, prevendo as 
interferências e seqüências construtivas das valas, cortes e detalhes de escoramento e 
demais elementos do sistema de contenção;

b) Memoriais de cálculo estrutural e de verificação da estabilidade das paredes de contenção 
e do escoramento.
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1.1.1.1.6 Estruturas das vias elevadas do Pátio, Ponte Panamby, Fundações, Pilares, Vigas, Vigas-Guia para 
o Sistema Monotrilho e Passagem de Emergência (J2/J3/J5/K3/K4/K5)

Concreto Armado (J2/J3/J5)
Detalhamento do projeto estrutural contendo:

a) Interação do cálculo estrutural com o processo construtivo, análise estrutural devido aos 
carregamentos durante as fases construtivas, e dimensionamento final das estruturas em 
geral;

b) Elaboração  dos  desenhos,  relatórios  técnicos,  especificações  e  demais  documentos 
(desenhos de forma, armação, pré-moldados, aparelhos de apoio, dentre outros).

c) Memoriais de cálculo apresentando dimensionamento dos elementos estruturais;

Concreto Protendido (J2/J3/J5)
Detalhamento do projeto estrutural contendo:

a) Desenhos de formas, armadura passiva, cablagem e detalhes de ancoragem;
b) Planos de protensão estabelecendo parâmetros de resistência e módulo de deformação do 

concreto, fases de protensão, alongamentos, etc;
c) Especificações de materiais e serviços;
d) Memoriais de cálculo apresentando dimensionamento dos elementos estruturais;

Estruturas Metálicas (K3/K4/K5) 
Detalhamento do projeto em plantas, cortes e detalhes de todos os elementos contendo:

a) Elaboração de projeto para a Ponte Panamby, para transposição do Rio Pinheiros;
b) Elaboração de projeto para passarelas e grelhas metálicas da passagem de emergência;
c) Memoriais de cálculo apresentando dimensionamento dos elementos estruturais.

1.1.1.1.7 Corrente de fuga e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) (P9)

a) Elaboração  do  projeto  detalhado  para  instalação  de  barras  chatas,  destinadas  à 
minimização das correntes de fuga.

b) Elaboração  do  projeto  detalhado  (plantas,  detalhes  e  memoriais  descritivos)  para 
instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

1.1.1.1.8 Sistema Viário (F2/F3/F4/F5)

Compreende  estudo  do  sistema viário  na  região  abrangida  pelo  projeto,  com elaboração  de 
plantas, perfis, seções transversais, projeto de terraplenagem e pavimentação. 

1.1.1.1.9 Terraplenagem (G6)

a) Elaboração de plantas e cortes de terraplenagem incluindo eventuais remoções de solo, 
necessidade  de  empréstimo  ou  bota-fora,  para  posterior  execução  da  infraestrutura 
metroviária na região das vias,

b) Elaboração de memoriais de cálculo de estabilidade das escavações e outros.

1.1.1.1.10 Desvio de Tráfego e sinalização provisória/definitiva (F2/F3/F4/F5/F6)

a) Elaboração de projeto contendo as diversas fases de implantação da obra.
b) Preparo de elementos e aprovação do projeto junto aos órgãos competentes, respeitando 

suas normas e especificações.
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1.1.1.1.11 Drenagem (I5)

Compreende e execução de estudos hidrológicos de bacias, cálculos de vazões, dimensionamento 
e locação de dispositivos de drenagem com elaboração de plantas e detalhes dos elementos de 
drenagem para  o  sistema viário  existente,  para  a  implantação das  vias  elevadas  do sistema 
monotrilho.

1.1.1.1.12 Via Permanente (U1, U2, U3, U8)
Deverão ser elaborados os seguintes serviços:

a) Projeto planialtimétrico de locação do eixo da via (desenhos em planta e perfil, tabelas de 
coordenadas, detalhes e memoriais de cálculo), 

b) Projeto detalhado de informação e características e restrição de velocidade civil,
c) Desenhos em planta do gabarito de livre passagem e borda da passagem de emergência,
d) Projetos de fabricação e montagem (Desenhos, detalhes, memoriais descritivos, memoriais 

de cálculo, especificações de materiais, listas de materiais, especificações de serviço) dos 
aparelhos  de  mudança de  via  (track-switch),  inclusive  aparelhos  das  vias  do  pátio  de 
manutenção.

1.1.1.1.13 Urbanização e Paisagismo (N3)

O projeto básico de urbanização e paisagismo deverá ser desenvolvido apresentando soluções que 
consolidem o atendimento à legislação municipal e estadual relativas ao meio ambiente.
O  projeto compreende o fornecimento de desenhos  de  urbanização e paisagismo em escala 
adequada com as informações de arruamentos, locação de guias rebaixadas, faixas de travessias, 
canteiros, acabamentos, forração vegetal, locação de árvores, arbustos e equipamentos urbanos ( 
tais como caixa de correio, cabines telefônicas, abrigo de ônibus, bancas de jornais, lixeiras, 
etc.), acompanhadas de  suas características, aplicações e quantidades referente ao percurso e 
abrangência espacial sob ou adjacente às vias elevadas. 

1.1.1.1.14 Memoriais Complementares (MC/MD/OR/RT/TC/LM ...)
Deverão ser elaborados os seguintes tipos de memoriais:

a) Memoriais descritivos de implantação da obra civil apresentando as estruturas e métodos 
construtivos, contendo as dificuldades principais em cada trecho;

b) Memorial descritivo do projeto executivo de obra civil descrevendo os critérios e modelos 
de  cálculo  adotados  no  dimensionamento  das  diversas  estruturas  do  projeto  civil,  na 
análise  de  estabilidade  e  durabilidade  das  estruturas  e  eventuais  escavações,  de 
recalques, deformações, revestimento, etc;

c) Demais elementos técnicos complementares, tais como tabelas de coordenadas, listas de 
materiais, dentre outros.

1.1.1.1.15 Manual de Manutenção 

Manual  detalhado  do  plano  de  manutenção  das  estruturas  e  de  cada  uma  das  suas  partes 
componentes, definindo a vida útil dos materiais utilizados, face a frequência da utilização da 
obra.

1.1.1.1.16 Procedimento Executivo

Para a execução das estruturas do elevado, deverá ser elaborado um Procedimento Executivo, o 
qual  deverá  descrever  a  metodologia  de  execução  das  etapas  referentes  aos  serviços  de 
implantação das obras civis das vias elevadas, a saber:

a) Montagem  e preparo das formas dos elementos pré-moldados;
b) Armação dos elementos pré-moldados;
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c) Concretagem  dos  elementos  pré-moldados  (preparo,  transporte,  lançamento, 
adensamento e cura do concreto);

d) Protensão dos elementos pré-moldados;
e) Desforma dos elementos pré-moldados;
f) Cura dos elementos pré-moldados;
g) Armazenagem dos elementos pré-moldados;
h) Transporte dos elementos pré-moldados;
i) Içamento dos elementos pré-moldados;
j) Escavações e execução das fundações;
k) Forma e armação dos elementos moldados in loco;
l) Ajustes das estruturas ao projeto geométrico da via; e
m) Concretagens in loco (preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto);
n) Acabamento e proteção dos elementos de concreto;
o) Inspeções, testes e ensaios de aceitação final da estrutura.

Esta descrição deverá conter informações detalhadas sobre o desenvolvimento dos serviços, no 
mínimo no que se  refere à:

a) Materiais: caracterização prévia dos materiais, apresentando: fichas técnicas; certificados 
de conformidade e respectivas normas em que se baseiam os certificados; requisitos de 
desempenho requeridos; ensaios e testes necessários para a comprovação dos requisitos; 
marcas, tipos, procedência e fornecedores; e controle tecnológico dos materiais - plano 
de amostragem e critérios de aceitação.

b) Estratégia de suprimentos;
c) Estocagem e movimentação de materiais; 
d) Equipamentos e ferramentas a serem utilizados e acessórios;
e) Experiência da equipe, quando pertinente.
f) Descrição  detalhada  (passo  a  passo)  dos  serviços,  com  etapas,  processos  e  métodos 

construtivos, apresentando fotos, figuras e fluxogramas;
g) Requisitos de controle dos processos;
h) Procedimentos de controle e aceitação dos serviços;
i) Procedimentos para os casos de não-conformidade;
j) Procedimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho, quando pertinente;
k) Procedimentos de controle de impactos ao meio ambiente, quando pertinente;
l) Avaliação e mitigação de riscos, quando pertinente;
m) Rastreabilidade dos controles.

1.1.1.2 ACOMPANHAMENTO  TÉCNICO E SUPERVISÃO DO PROJETO NA OBRA

Serviços  desenvolvidos  no  local  da  obra  e  com  apoio  da  equipe  de  elaboração  do  projeto 
executivo, com a emissão de relatórios, abrangendo:

1.1.1.2.1 Acompanhamento Técnico e Supervisão das Vigas-Guia

A contratada será responsável pela fiscalização, liberação para execução e aceitação final das 
seguintes atividades à execução da viga-guia: fabricação, armazenamento, transporte, içamento, 
montagem, ajustes à geometria da via e concretagem “in loco”. Será elaborado relatório mensal 
de  consolidação  das  atividades  desenvolvidas  na  frente  de  obra  pela(s)  equipes  de 
Acompanhamento e Supervisão. O trabalho deverá ser desenvolvido pelas equipes de campo e 
escritório, atendendo a todos os turnos de implantação da obra, devendo conter no mínimo:

a) identificação das frentes  de  fabricação e  montagem das  vigas,  com fotos,  diagramas, 
mapas, esquemas, e outros documentos necessários ao entendimento;

b) registro das atividades de supervisão e fiscalização, com descrição de todos os elementos 
e  serviços  fiscalizados,  estatísticas  das  liberações  para  execução,  estatística  das 
aceitações de obras e elementos, estatística e descrição das não-conformidades. Anexar 
gráficos, tabelas e diagramas das estatísticas, necessários ao entendimento;
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c) resumo das decisões tomadas no período;
d) resumo das alterações de projetos introduzidas e desempenho das mesmas;
e) registro de fatos notórios ou ocorrências relacionadas ao andamento ou ao desempenho 

das obras, acompanhadas de fotos, diagramas, esquemas, e outros documentos necessários 
ao entendimento;

f) Anexar atas de reunião emitidas no período;
g) Anexar relação da equipe alocada no período

1.1.1.2.2 Acompanhamento Técnico das Obras de Fundações

Será elaborado relatório mensal de consolidação das atividades desenvolvidas na frente de obras 
e serviços de fundações pela(s) equipes ATO – Acompanhamento Técnico de Obra. O trabalho 
deverá ser desenvolvido pelas equipes de campo e escritório, atendendo a todos os turnos de 
implantação da obra, devendo conter no mínimo:

a) Relação de estacas executadas no período;
b) Relação de sondagens de referência;
c) Boletim  executivo  de  cada  estaca,  contendo:  identificação  da  estaca;  período  de 

execução  (data  de  início  e  término  de  execução);  diâmetro  da  estaca;  comprimento 
previsto em projeto; comprimento efetivamente executado; 

d) Quando da execução de estacas escavadas com auxílio de lama bentonítica, o volume de 
concreto deverá ser informado;

e) Quando da execução de estacas tipo hélice contínua, o volume de concreto deverá ser 
informado;

f) Quando da execução de estacas pré-moldadas, deverão ser informados o peso do martelo; 
a altura de queda; o diagrama de cravação; a nega e o repique;

g) Quando da execução de estacas raiz, deverão ser informados o volume e a pressão de 
injeção da argamassa;

h) Quando da execução de tubulões ou fundações diretas, a tensão admissível verificada no 
campo deverá ser fornecida;

i) Planta contendo a locação das estacas previstas em projeto e o executado (as-built);
j) Registro de fatos notórios ou ocorrências relacionadas ao andamento ou ao desempenho 

das obras, acompanhadas de fotos, diagramas, esquemas, e outros documentos necessários 
ao atendimento;

k) Resumo das decisões tomadas no período;
l) Atas de Reuniões emitidas no período;
m) Instruções Complementares de Serviço (ICS) emitidas no período;
n) Resultados de ensaios de integridade; provas de carga dinâmica e estática realizadas no 

período.

1.2 OBRAS CIVIS

1.2.1 OS 2 – OBRA CIVIL DO PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA.

1.2.1.1 Trecho entre acesso leste e o acesso oeste do pátio e vias do Pátio Água Espraiada.

Consiste de  6.675,0 m de via singela (uma via,  incluindo as extensões  dos “track switchs”), 
referentes ao somatório das extensões das vias de acesso ao pátio, dos vias dos blocos e das vias 
de estacionamento de trens do Pátio Água Espraiada.

Neste trecho não está incluída a execução das obras civis das edificações administrativas e das 
oficinas do pátio, bem como das lajes, pilares, fundações e demais estruturas de apoio das vigas-
guia e das lajes de apoio dos aparelhos de mudança de via (track-switch).              
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Os serviços compreendem:

1.2.1.2 Controles tecnológicos para concreto, aço e cordoalhas, dentre outros.

1.2.1.3 Instalação e operação do canteiro.

1.2.1.4 Execução da obra bruta compreendendo:

a) implantação de desvios de tráfego;
b) drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho;
c) pavimentação e/ou recomposição de pavimentos;
d) vigas-guia pré-moldadas para monotrilho e passagem de emergência; 
e) Aparelhos de Mudança de Via – Track-Switch e suas estruturas suporte;
f) Sobressalentes do Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais.

1.2.3 OS 3 – OBRA CIVIL DO TRECHO VILA PAULISTA - MORUMBI CPTM (LINHA 9 - ESMERALDA).

1.2.3.1 Trecho entre a Estação Vila Paulista (exclusive) até 400,0m a oeste da Estação Morumbi-CPTM, 
inclusive o enlace, o trecho de conexão entre as estações Brooklin Paulista e Congonhas, o trecho 
de manobra situado a oeste da Estação Morumbi-CPTM (Linha 9 – Esmeralda) e a via de manobra 
situada a oeste da Estação Brooklin Paulista. 

Consiste  de  7.720,51  m  de  linha  (via  dupla,  incluindo  as  extensões  dos  “track  switchs”), 
referentes ao somatório das extensões da vias, com início a oeste da plataforma da Estação Vila 
Paulista até 400,0 m a oeste da Estação Morumbi-CPTM (Linha 9 – Esmeralda), com a extensão das 
vias do enlace e trecho até 20,00 m a leste da Estação Congonhas,  incluindo as extensões das 
estações que compõem estes trechos.  Consiste também, de 130,00 m de via singela (uma via) 
referente a via de manobras, situada a oeste da Estação Brooklin Paulista.

Neste trecho não está incluída a execução das obras civis das estações, seus pilares e fundações.

Os serviços compreendem:

1.2.3.2 Prospecção, monitoramento Arqueológico.

1.2.3.3 Manejo da vegetação, incluindo o processo de solicitação de Termo de Compromisso Ambiental – 
TCA junto ao DEPAVE. 

1.2.3.4 Gestão  de  resíduos  sólidos, incluindo  a  destinação  do  solo  escavado  para  implantação  das 
fundações dos pilares e outras escavações.

1.2.3.5 Gestão  de  áreas  contaminadas  e  demais  providências  destinadas  à  preservação  e  controle 
ambiental, incluindo a investigação confirmatória dos locais  de  implantação dos  pilares,  com 
potencial de contaminação, excluídos os serviços de remoção e tratamento.

1.2.3.6 Controles tecnológicos para concreto, aço, cordoalhas e solo, dentre outros.

1.2.3.7 Instrumentação geotécnica.

1.2.3.8 Instalação e operação do canteiro.

1.2.3.9 Execução da obra bruta compreendendo:

a) investigações geotécnicas;
b) implantação de desvios de tráfego;
c) remanejamento de interferências;
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d) drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho, exclusive áreas das 
estações;

e) pavimentação e/ou recomposição de pavimentos, exclusive áreas das estações;
f) vias elevadas contemplando: fundações, blocos incluindo suas escavações e contenções; 

pilares e vigas moldadas “in loco”; vigas-guia pré-moldadas para monotrilho; e passagem 
de emergência, exclusive áreas das estações; 

g) Aparelhos de Mudança de Via – Track-Switch e suas estruturas suporte;
h) Sobressalentes do Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais.

1.2.4 OS 4 – OBRA  CIVIL  DO TRECHO MORUMBI CPTM (LINHA 9 – ESMERALDA) – SÃO PAULO-MORUMBI 
(LINHA 4).

1.2.4.1 Trecho entre 400,0 m a oeste da Estação Morumbi – CPTM (Linha 9 – Esmeralda) até 20,0 m a 
oeste da Estação São Paulo–Morumbi (Linha 4).

Consiste de 6.445,08 m de linha (via dupla, incluindo as extensões dos “track switchs”), com 
início a 400,0 m a oeste da Estação Morumbi – CPTM (Linha 9 – Esmeralda) até 20,0 m a oeste da 
Estação São Paulo–Morumbi (Linha 4), incluindo as extensões das estações que compõem este 
trecho e da Ponte Panamby, para transposição do Rio Pinheiros.

Neste trecho está incluída a execução da Ponte Panamby, para transposição do Rio Pinheiros , no 
trecho entre as Estações Morumbi - CPTM (Linha 9 – Esmeralda) e Panamby.

Neste trecho não está incluída a execução das obras civis das estações, seus pilares e fundações.

Os serviços compreendem:

1.2.4.2 Prospecção, monitoramento Arqueológico.

1.2.4.3 Manejo da vegetação, incluindo o processo de solicitação de Termo de Compromisso Ambiental – 
TCA junto ao DEPAVE. 

1.2.4.4 Gestão  de  resíduos  sólidos, incluindo  a  destinação  do  solo  escavado  para  implantação  das 
fundações dos pilares e outras escavações.

1.2.4.5 Gestão  de  áreas  contaminadas  e  demais  providências  destinadas  à  preservação  e  controle 
ambiental, incluindo a investigação confirmatória dos locais  de  implantação dos  pilares,  com 
potencial de contaminação, excluídos os serviços de remoção e tratamento.

1.2.4.6 Controles tecnológicos para concreto, aço, cordoalhas e solo, dentre outros.

1.2.4.7 Instrumentação geotécnica.

1.2.4.8 Instalação e operação do canteiro.

1.2.4.9 Execução da obra bruta compreendendo:

a) investigações geotécnicas;
b) implantação de desvios de tráfego;
c) remanejamento de interferências;
d) drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho, exclusive áreas das 

estações e pátio;
e) pavimentação e/ou recomposição de pavimentos, exclusive áreas das estações e pátio;
f) vias  elevadas  e  ponte  contemplando:  fundações,  blocos  incluindo  suas  escavações  e 

contenções; pilares e vigas moldadas “in loco”; vigas-guia pré-moldadas para monotrilho; 
e passagem de emergência; 

g) Aparelhos de Mudança de Via – Track-Switch e suas estruturas suporte;
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h) Sobressalentes do Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais.

1.2.5 OS 5 – OBRA CIVIL DO TRECHO JABAQUARA (LINHA 1 -AZUL) – VILA PAULISTA.

1.2.5.1 Trecho entre 20,0 m a leste da Estação Jabaquara (Linha 1 – Azul) até a Estação Vila Paulista 
(inclusive).

Consiste de 3.522,84 m de linha (via dupla, incluindo as extensões dos “track switchs”), com 
início  a  20,0  m  a  leste  da  Estação  Jabaquara  (Linha  1  –  Azul)  até  a  Estação  Vila  Paulista 
(inclusive), incluindo as extensões das estações que compõem este trecho.

Neste trecho não está incluída a execução das obras civis das estações, seus pilares e fundações.

Os serviços compreendem:

1.2.5.2 Prospecção, monitoramento Arqueológico.

1.2.5.3 Manejo da vegetação, incluindo o processo de solicitação de Termo de Compromisso Ambiental – 
TCA junto ao DEPAVE. 

1.2.5.4 Gestão  de  resíduos  sólidos, incluindo  a  destinação  do  solo  escavado  para  implantação  das 
fundações dos pilares e outras escavações.

1.2.5.5 Gestão  de  áreas  contaminadas  e  demais  providências  destinadas  à  preservação  e  controle 
ambiental, incluindo a investigação confirmatória dos locais  de  implantação dos  pilares,  com 
potencial de contaminação, excluídos os serviços de remoção e tratamento.

1.2.5.6 Controles tecnológicos para concreto, aço, cordoalhas e solo, dentre outros.

1.2.5.7 Instrumentação geotécnica.

1.2.5.8 Instalação e operação do canteiro.

1.2.5.9 Execução da obra bruta compreendendo:

a) investigações geotécnicas;
b) implantação de desvios de tráfego;
c) remanejamento de interferências;
d) drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho, exclusive áreas das 

estações;
e) pavimentação e/ou recomposição de pavimentos, exclusive áreas das estações;
f) vias elevadas contemplando: fundações, blocos incluindo suas escavações e contenções; 

pilares e vigas moldadas “in loco”; vigas-guia pré-moldadas para monotrilho; e passagem 
de emergência, exclusive áreas das estações; 

g) Aparelhos de Mudança de Via – Track-Switch e suas estruturas suporte;
h) Sobressalentes do Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais.

1.3 SISTEMAS

1.3.1 TRECHO  1 –  TRECHO  EST.  VILA  PAULISTA  (EXCLUSIVE)  –  EST.  MORUMBI  CPTM  (INCLUSIVE), 
INCLUINDO PÁTIO E ENLACE ATÉ CONGONHAS 

Material Rodante (8 trens)
Sistema de Sinalização
Sistema de Controle Centralizado
Sistema de Portas de Plataforma
Sistema de Captação de Energia pelo Trem
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Bandejamento e Rede de Fibras Ópticas
Máquina de Lavar Trens
Veículo de Via para Manutenção e Inspeção
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes

1.3.2 TRECHO 2 – TRECHO EST. MORUMBI CPTM (EXCLUSIVE) – EST. SÃO PAULO – MORUMBI (INCLUSIVE)

Material Rodante (7 trens)
Sistema de Sinalização
Sistema de Portas de Plataforma
Sistema de Captação de Energia pelo Trem
Bandejamento e Rede de Fibras Ópticas
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes

1.3.3 TRECHO 3 – TRECHO EST. JABAQUARA (INCLUSIVE)  – EST. VILA PAULISTA (INCLUSIVE) 

Material Rodante (9 trens)
Sistema de Sinalização
Sistema de Portas de Plataforma
Sistema de Captação de Energia pelo Trem
Bandejamento e Rede de Fibras Ópticas
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes

1.4 O fornecimento/serviços/obras serão executados pelo regime de empreitada de preço integral.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Integram este Instrumento:

ANEXO 1 INSTRUÇÕES
1-A 
INSTRUÇÃO  PARA  LIBERAÇÃO  DE   PAGAMENTOS   DOS  EVENTOS  DE   PROJETO 
EXECUTIVO CIVIL E OBRAS CIVIS DO SISTEMA MONOTRILHO
1-B
INSTRUÇÃO  PARA  LIBERAÇÃO  DE   PAGAMENTOS   DOS  EVENTOS  DOS  SERVIÇOS 
GERAIS DO SISTEMA MONOTRILHO

ANEXO 2 PLANILHAS
2-A
Planilha de Serviços e Preços 
2-B
Planilhas de Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes.

ANEXO 3 DOCUMENTOS  TÉCNICOS  INTEGRANTES  DO  EDITAL  DA  CONCORRÊNCIA 
INTERNACIONAL Nº 42209213

ANEXO 4 DOCUMENTOS DA FASE DE LICITAÇÃO
4-A
DATAS MARCO
4-B
MODELO DE CRONOGRAMA DE BARRAS
4-C
DOCUMENTOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
4-D
ATA DE ESCLARECIMENTOS
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2.2 No caso de divergências entre o Contrato e seus anexos, prevalecerá o disposto neste Contrato.

2.2.1 Se a divergência for entre anexos, prevalecerá aquele de data mais recente.

3.  COORDENAÇÃO

3.1 Cada parte designará, por escrito, nos termos da Cláusula de Comunicações, um Representante 
(GESTOR) devidamente habilitado, para adotar as providências necessárias ao bom andamento do 
Contrato, através dos quais serão feitos os contatos entre as partes.

3.2 Deverá ser implantado pela CONTRATADA um sistema de informações gerenciais, que através de 
relatórios,  reuniões de coordenação e contatos interpessoais  assegure  o suporte necessário à 
avaliação do desempenho do Contrato e a tomada de decisões, conforme modelo a ser fornecido 
pela COMPANHIA DO METRÔ, no prazo de 20 dias contados da data da emissão da ORDEM DE 
SERVIÇO – OS referente ao PROJETO EXECUTIVO DE OBRA CIVIL DO TRECHO JABAQUARA –  SÃO 
PAULO / MORUMBI E DO TRECHO CONGONHAS – BROOKLIN PAULISTA.

3.3 A execução do Contrato se fará mediante a emissão de ORDENS DE SERVIÇOS distintas para obra 
civil e sistemas para cada uma das etapas e dos seus respectivos trechos.

3.4 Cada ORDEM DE SERVIÇO – OS será dada por escrito, e passará a fazer parte integrante deste 
contrato.

3.5 Não poderão ser executados, nem serão pagos, quaisquer partes do Contrato, sem que tenha sido 
emitida a “Ordem de Serviço” correspondente.

3.6 A  abertura  da  ORDEM  DE  SERVIÇO  –  OS,  que  conterá  a  aprovação  da  CONTRATADA  e  da 
COMPANHIA  DO  METRÔ,  significará  além  da  autorização  para  início  dos  trabalhos,  que  a 
CONTRATADA possui todas as informações necessárias para a consecução do seu escopo.

4. VIGÊNCIA E PRAZOS

OBS: TODOS OS PRAZOS A SEGUIR REFERENTES A EMISSÃO DE OS' s SERÃO CONTADOS DA DATA DE 
ASSINATURA DESTE CONTRATO.

4.1 O presente  Contrato  terá  vigência  de  42  (quarenta  e  dois) meses  contados  da data  de  sua 
assinatura, condicionada sua eficácia à publicação do mesmo no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, devendo ser obedecidos os seguintes prazos:

4.1.1 37  (trinta  e  sete)  meses  contados  da  data  da  emissão  da  Ordem  de  Serviço  –  OS  1,  para 
elaboração  dos  projetos,  execução  das  obras  civis,  fornecimento  do  Material  Rodante  e 
implantação da totalidade dos Sistemas.

4.1.2 Até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da assinatura deste contrato para a COMPANHIA 
DO METRÔ emitir a Ordem de Serviço – OS 1 para Projeto Executivo de Obra Civil; e emitir a OS 6 
– para Projeto Executivo de Sistemas; e ainda, emitir a OS 11 – para Projetos e Especificações  de 
Material Rodante.(conforme anexo 4-A)

4.1.3 Até 1050 (hum mil e cinquenta) dias contados da data da emissão da Ordem de Serviço – OS 1 
para operação comercial do Trecho 1.

4.1.4 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do início da operação comercial do Trecho 1 para 
termino da MANUTENÇÃO ASSISTIDA.

4.1.5 Até 1150 (hum mil cento e cinquenta) dias contados da data da emissão Ordem de Serviço – OS 1 
para operação comercial do Trecho 2.
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4.1.6 60 (sessenta) dias contados a  partir do início da operação comercial do Trecho 2 para término da 
MANUTENÇÃO ASSISTIDA.

4.1.7 Até 1150 (hum mil cento e cinquenta) dias contados da data da emissão da Ordem de Serviço – OS 
1 para operação comercial do Trecho 3.

4.1.8 60 (sessenta) dias contados a  partir do início da operação comercial do Trecho 3 para término da 
MANUTENÇÃO ASSISTIDA.

4.1.9 Até 15 (quinze) dias contados da data da conclusão e aprovação dos testes de comissionamento 
de cada Sistema de cada Trecho, conforme disposto na Cláusula de Recebimento, para emissão 
do Termo de Aceitação Provisória - TAP.

4.1.10 Até 90 (noventa) dias contados da data da emissão do último Termo de Aceitação Provisória – 
TAP, para emissão do Termo de Aceitação Definitiva – TAD, conforme disposto na Cláusula de 
Recebimento. 

4.2 A CONTRATADA deverá apresentar  em até 15 (quinze) dias contados da data da assinatura do 
Contrato,  para  aprovação  da  COMPANHIA  DO  METRÔ,  o  Cronograma  de  Barras  do 
empreendimento,  contemplando  a  documentação  técnica  e  projetos  para  a  execução  dos 
serviços/obras/fornecimentos  referente  ao  objeto  deste  Contrato,  em  observância  às  Datas 
Marco constantes do Edital que precedeu este instrumento e em conformidade com o Modelo que 
integrou o Edital que precedeu este instrumento, em conformidade com o Instrumento Normativo 
para Elaboração, Acompanhamento e Revisão dos Instrumentos de Planejamento – NOR-12-001, 
indicando os prazos limites para emissão das demais Ordens de Serviço – OS's de cada lote, no 
qual  os  prazos  são  sempre contados  em dias  corridos,  a  partir  da  data  de  assinatura  deste 
contrato.

4.3 Para aprovação da COMPANHIA DO METRÔ, a CONTRATADA, após a emissão da Ordem de Serviço 
de cada Trecho (conforme anexo 4-A), deverá apresentar em até 30 (trinta) dias os Cronogramas 
específicos de projeto civil e de implantação da obra civil; e ainda, os Cronogramas específicos 
de projeto,  fabricação e implantação de sistemas e material rodante, contemplando todas as 
etapas  de  aprovisionamento  de  componentes  e  matérias  primas,  produção,  execução  de 
processos, inspeções e ensaios para os sistemas objeto deste contrato.

4.4 Os Cronogramas deverão identificar e vincular os eventos que geram pagamento, com a mesma 
descrição constante na Cláusula de Pagamentos deste Contrato.

4.5 Nenhuma etapa/atividade poderá se iniciada sem que a COMPANHIA DO METRÔ tenha aprovado a 
respectiva Documentação Técnica.

4.6 A CONTRATADA deverá apresentar no prazo definido no Cronograma de Barras, observado o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Contrato, o Índice de Documentos – 
ID, que deverá ser atualizado mensalmente e encaminhado à COMPANHIA DO METRÔ juntamente 
com a Medição Mensal.

4.7 A inobservância dos prazos estipulados neste contrato, ou em qualquer de seus anexos, somente 
será  admitida  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ,  quando  fundamentada  em  caso  de  força  maior 
previsto  no  Parágrafo  único  do  artigo  393  do  novo  Código  Civil  Brasileiro  ou  por  motivos 
imputáveis  à  COMPANHIA  DO  METRÔ,  os  quais  deverão  ser  comprovados,  sob  pena  de  a 
CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste instrumento.

4.8 A hipótese de que trata o item antecedente,  somente será considerada mediante solicitação 
escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias contados da ocorrência, 
do fato gerador do atraso, e, também por escrito aceita pela COMPANHIA DO METRÔ.
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4.9 Os  prazos  do  presente  contrato  poderão  ser  prorrogados  nas  hipóteses  estabelecidas  na  lei 
licitatória vigente.

5. PREÇOS

5.1 O valor total deste Contrato, na data base __/__/____, conforme detalhamento constante da 
Planilha de Serviços e Preços é de R$ _______________ (_________________________________), 
composto dos seguintes valores:

ITEM DESCRIÇÃO PREÇOS (data base 1/__/2010 )

REAL
(R$)

MOEDA ESTRANGEIRA EQUIVALENTE EM 
REAL DO VALOR 

EM MOEDA 
ESTRANGEIRA 

(R$)

TOTAL

I II III I + III

MOEDA VALOR

5.1.1 Projeto Executivo e Obra Civil

5.1.2 Sistemas

5.1.2.1 Material Rodante

5.1.2.2 Sistema de Sinalização

5.1.2.3 Bandejamento e Rede de Fibras Ópticas para 
Transmissão de Dados

5.1.2.4 Sistema de Controle Centralizado

5.1.2.5 Sistema de Portas de Plataforma

5.1.2.6 Sistema de Captação de Energia pelo Trem

5.1.2.7 Máquina de Lavar Trens

5.1.2.8 Veículos de Via para Manutenção e Inspeção

5.1.2.9 Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de 
Testes

5.1.3 Serviços Gerais

5.1.3.1 Seguros Obrigatórios

5.1.3.2 Controle Tecnológico

5.1.3.3 Instrumentação Geotécnica

5.1.3.4 Manejo Arbóreo

5.1.3.5 Locação de Imóvel para fábrica de pré-moldados

5.1.3.6 Comunicação Social e Interferência com a 
Vizinhança

5.1.3.7 Viagens de inspeção

5.1.4 Integração

TOTAL GERAL

5.2 Os preços deste Contrato contemplam:

5.2.1 Toda e qualquer despesa por conta do cumprimento da totalidade das exigências contidas na 
documentação  técnica  integrante  deste  Contrato,  tanto  na  concepção  de  todas  as  obras  e 
serviços quanto no fornecimentos de todos os Equipamentos e Sistemas necessários ao completo 
atendimento do escopo do Contrato.
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5.2.2 A CONTRATADA deve obter, quando aplicável, a seu próprio risco e a suas próprias expensas, 
qualquer  licença  de  exportação  ou  importação,  se  aplicável,  ou  qualquer  outra  autorização 
oficial  e  executar,  quando  couber,  todas  as  formalidades  alfandegárias  necessárias  para  a 
exportação e importação de equipamentos/ sistemas. 

5.2.3 A CONTRATADA deve contratar à sua própria custa, o transporte dos equipamentos/sistemas até 
a cidade de São Paulo, no local onde serão instalados.

5.2.4 A  CONTRATADA  deve  entregar  a  totalidade  dos  equipamentos  e  sistemas  no(s)  local(is) 
nomeado(s) pela COMPANHIA DO METRÔ.

5.2.5 A CONTRATADA deve arcar com todos os riscos de perda ou dano às obras e serviços executados 
bem como aos equipamentos e sistemas até o momento em que elas tenham sido entregues nos 
locais nomeados pela COMPANHIA DO METRÔ.

5.2.6 Todos os tributos, encargos e demais custos inerentes ao objeto contratual, tais como:

5.2.6.1 Custos financeiros.

5.2.6.2 Seguros nacional e internacional, onde aplicável.

5.2.6.3 A totalidade dos Impostos incidentes sobre obras, serviços e fornecimentos, sem se limitar ao 
seguintes:  IPI  -  IMPOSTO  SOBRE  PRODUTOS  INDUSTRIALIZADOS,  ICMS  -  IMPOSTO  SOBRE 
OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE  INTERESTADUAL  E  INTERMUNICIPAL  E  DE  COMUNICAÇÕES,  PIS  -  PROGRAMA  DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL, COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, II 
- IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO, IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA, ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 
DE QUALQUER NATUREZA.

5.2.6.4 Toda e quaisquer despesas e taxas incidentes sobre a exportação e importação de equipamentos 
e sistemas, sem se limitar às seguintes: AFRMM - ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA 
MARINHA MERCANTE, AITP - ADICIONAL DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO, 
ATP - ADICIONAL À TARIFA PORTUÁRIA, AWA (AIRWAY BILL FEE) / AWC (AIRWAY BILL CHARGE) - 
TAXA  PARA  PREPARAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  /  AÉREO,  CAPATAZIAS,  MOVIMENTAÇÃO  / 
CARREGAMENTO, ARMAZENAGEM, OUTRAS DESPESAS ADUANEIRAS, COMISSÃO DE DESPACHANTES, 
FRETE INTERNO E EXTERNO NA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO 
PORTO/AEROPORTO DE EMBARQUE ATÉ O PORTO/AEROPORTO DE DESEMBARQUE.

5.2.6.5 Taxas bancárias de qualquer natureza.

6. MEDIÇÃO

6.1 Os  serviços  objeto  deste  contrato  serão  apontados  e  pagos  mediante  apresentação  pela 
CONTRATADA,  condicionado  à  aprovação  da  COMPANHIA  DO  METRÔ,  de  medições  mensais, 
englobando  todos  os  eventos  realizados  no  mês  de  apuração,  acompanhadas  do  respectivo 
Relatório de Progresso Mensal, utilizando-se do SIMED - Sistema de Medição, a ser fornecido pela 
COMPANHIA DO METRÔ, juntamente com a Ordem de Serviço, bem como o modelo do respectivo 
relatório.

6.2. As medições serão feitas diretamente pela CONTRATADA, devendo seu início ser previamente 
comunicado à COMPANHIA DO METRÔ para acompanhamento.

6.2.1 As medições deverão ser numeradas sequencialmente, discriminado o número deste Contrato, o 
objeto,  os  serviços  realizados  e  as  respectivas  quantidades,  bem  como  os  locais  de  sua 
realização.
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6.3 Procedidas  as  medições  os  seus  resultados  deverão  ser  encaminhados  pela  CONTRATADA  à 
COMPANHIA DO METRÔ, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao mês apurado, para exame e 
aprovação ou rejeição, o que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias, contados da data de entrega 
da medição.

6.3.1 As medições deverão ser encaminhadas em 2 (duas)  vias,  juntamente com a cópia em mídia 
magnética gerada pelo aplicativo SISMED, diretamente ao gestor do contrato, nos termos da carta 
de gestão mencionada na Cláusula de Comunicações adiante, ou através de correio eletrônico no 
endereço: www.extranet.metrosp.com.br.

6.3.2 Os serviços que não tenham constado nas medições correspondentes aos meses em que foram 
realizados,  deverão  ser  apresentados  em  medição  posterior,  pelo  valor  da  época  de  sua 
realização, obedecidas as demais condições contratuais.

6.4 No caso de rejeição de parte da medição, por responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser 
observado o seguinte:

6.4.1 A parcela não rejeitada seguirá o processamento normal, conforme estabelecido nesta Cláusula.

6.4.2 A parcela de medição rejeitada pela COMPANHIA DO METRÔ será devolvida à CONTRATADA para 
cancelamento ou correção. Neste caso os prazos estabelecidos nesta Cláusula serão contados 
novamente, a partir de sua reapresentação.

6.4.3 A devolução total ou parcial das medições e/ou dos documentos de cobrança, não aprovados, 
bem como os prazos para sua reapresentação e reexame, em hipótese alguma será motivo para 
suspensão da execução dos serviços contratados.

6.5 Se  a  rejeição  for  indevida,  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  pagará  à  CONTRATADA  o  valor 
correspondente à parcela rejeitada, acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano 
calculados "pro rata tempore" desde a data de vencimento até a do efetivo pagamento, conforme 
fórmula estabelecida na Cláusula Pagamentos.

7. PAGAMENTOS

A) PAGAMENTOS EFETUADOS NO BRASIL: O pagamento à CONTRATADA se fará no 30º (trigésimo) 
dia subsequente ao mês da realização dos eventos, desde que tais eventos tenham sido apontados 
nas medições mensais e aprovados pela COMPANHIA DO METRÔ, e serão pagos de acordo com os 
eventos e percentuais de pagamento descritos nesta Cláusula.

B) PAGAMENTO EFETUADOS NO EXTERIOR:  O pagamento à CONTRATADA se fará por meio de 
remessa  ao  exterior,  mediante  fechamento  de  contrato  de  câmbio,  desde  que  tais  eventos 
tenham sido apontados nas medições mensais e aprovados pela COMPANHIA DO METRÔ, e serão 
pagos de acordo com os eventos e percentuais de pagamento descritos nesta Cláusula.

7.1.1 PROJETO E OBRAS CIVIS

Os valores indicados nos subitens 5.1.1.,  5.1.2,  5.1.3 e 5.1.4 serão pagos  de acordo com os 
percentuais aqui estabelecidos e em conformidade com as disposições contidas no ANEXO 1 deste 
Contrato  -  INSTRUÇÃO  PARA  LIBERAÇÃO  DE  PAGAMENTOS  DOS  EVENTOS  DE  OBRAS  CIVIS  – 
PROJETO,  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO,  PARA A LINHA 17 - 
OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO:
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ITEM DESCRIÇÃO %

1 PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS CIVIS E ARQUITETURA 2.3870% 01

2 OBRA CIVIL DO PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA

2.1 Instalação e Operação do Canteiro 0.2116% 02

2.2 Vigas-guia pré-moldadas para monotrilho 3.6881% 10

2.3 2.3550% 13

2.4 Sobressalentes de Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais 0.0589% 14

3

3.1 Instalação e Operação do Canteiro 1.3580% 02

3.2 Investigações Geotécnicas 0.2714% 03

3.3 Implantação do Desvio de Tráfego 0.1222% 04

3.4 Remanejamento de Interferências 2.4246% 05

3.5 Drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho 0.8587% 06

3.6 Pavimentação e/ou recomposição de pavimentos 0.7483% 07

3.7 Contenções e Fundações 12.0196% 08

3.8 Pilares e Vigas moldadas “in loco” 3.4367% 09

3.9 Vigas-guia pré-moldadas para monotrilho 11.5008% 10

3.10 Passagem de emergência 5.1034% 11

3.11 Estrutura de suporte para Aparelho de Mudança de Via 1.0873% 12

3.12 1.3983% 13

3.13 Sobressalentes de Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais 0.0350% 14

Nº DO 
EVENTO

Aparelho de Mudança de Via – Track Switch 

OBRA CIVIL – ELEVADO DO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO VILA PAULISTA (EXCLUSIVE) E A 
ESTAÇÃO MORUMBI DA CPTM (LINHA 9 – ESMERALDA) (INCLUSIVE), INCLUINDO 400 
METROS DE ELEVADO APÓS A ESTAÇÃO MORUMBI E ELEVADO DO TRECHO ENTRE O 
ENLACE E A ESTAÇÃO CONGONHAS

Aparelho de Mudança de Via – Track Switch 
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4

4.1 Instalação e Operação do Canteiro 1.1448% 02

4.2 Investigações Geotécnicas 0.2028% 03

4.3 Implantação do Desvio de Tráfego 0.1020% 04

4.4 Remanejamento de Interferências 2.0240% 05

4.5 Drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho 0.7168% 06

4.6 Pavimentação e/ou recomposição de pavimentos 0.6246% 07

4.7 Contenções e Fundações 8.4574% 08

4.8 Pilares e Vigas moldadas “in loco” 2.5632% 09

4.9 Vigas-guia pré-moldadas para monotrilho 9.9560% 10

4.10 Passagem de emergência 3.8135% 11

4.11 Estrutura de suporte para Aparelho de Mudança de Via 0.1977% 12

4.12 0.1881% 13

4.13 Sobressalentes de Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais 0.0047% 14

4.14 Ponte para transposição do Rio Pinheiros 4.0313% 15

OBRA CIVIL – ELEVADO DO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO MORUMBI DA CPTM (LINHA 9 – 
ESMERALDA) (EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO SÃO PAULO MORUMBI DO METRÔ (LINHA 4 – 
AMARELA)

Aparelho de Mudança de Via – Track Switch 
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5

5.1 Instalação e Operação do Canteiro 0.5686% 02

5.2 Investigações Geotécnicas 0.1141% 03

5.3 Implantação do Desvio de Tráfego 0.0535% 04

5.4 Remanejamento de Interferências 1.0612% 05

5.5 Drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho 0.3758% 06

5.6 Pavimentação e/ou recomposição de pavimentos 0.3275% 07

5.7 Contenções e Fundações 5.0545% 08

5.8 Pilares e Vigas moldadas “in loco” 1.4451% 09

5.9 Vigas-guia pré-moldadas para monotrilho 5.3723% 10

5.10 Passagem de emergência 2.1451% 11

5.11 Estrutura de suporte para Aparelho de Mudança de Via 0.1977% 12

5.12 0.1881% 13

5.13 Sobressalentes de Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais 0.0047% 14

100.0000%

OBRA CIVIL – ELEVADO DO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRÔ (LINHA 1 
– AZUL) E A ESTAÇÃO VILA PAULISTA (INCLUSIVE)

Aparelho de Mudança de Via – Track Switch 
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7.1.2 SISTEMAS

7.1.2.1 MATERIAL RODANTE

O valor total indicado no item 5.1.2.1 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO
PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos Índices de Documentos.

2 3,5 Na aprovação do Design Review dos trens

3 3,5 Na conclusão e aprovação dos projetos executivos do Material Rodante contemplando todas as 
interfaces com os demais sistemas da estação, compreendendo: desenhos de alocação dos 
equipamentos e suas montagens e instalações, listas de cabos, diagramas de interligações com outros 
sistemas e interfaces com tabelas correspondentes, diagramas das interligações de alimentação 
elétrica e aterramentos, detalhes dos conjuntos especiais de fixação, conexões, emendas, listas de 
materiais utilizados, etc.

4 0,5 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do empreendimento.

FORNECIMENTO – 15 TRENS

PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
montagem, testes e entrega, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 1 Na aprovação do plano estratégico de fabricação/fornecimento do trens, definindo as etapas de 
aprovisionamento de materiais, relação de subfornecedores, estratégias de fabricação e montagem, as 
integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado 

3 0,5 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica de todos os equipamentos, materiais 
e acessórios dos sistemas.

4 0,5 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes aos trens.

5 0,6 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

6 2 Na aprovação do 1º truque do lote.

7 2 Na aprovação da 1ª caixa do 1º trem do lote.

8 2 Na aprovação do Sistema de Tração do 1º trem do lote.

9 33 Na entrega (pró-rata trem) nas dependências da COMPANHIA DO METRÔ.

10 7,5 Na aprovação de todos os testes de aceitação, desde que não existam pendências impeditivas (pró-rata 
trem).

11 4,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória (pró-rata trem).

12 1,5 Na conclusão do Relatório de avaliação de desempenho após 10.000 km de operação ou 4 (quatro) 
meses após o Termo de Aceitação Provisória (pró-rata trem).

FORNECIMENTO – 9 TRENS

PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
montagem, testes e entrega, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 1 Na aprovação do plano estratégico de fabricação/fornecimento do trens, definindo as etapas de 
aprovisionamento de materiais, relação de subfornecedores, estratégias de fabricação e montagem, as 
integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado 

3 2 Na aprovação do 1º truque do lote.

4 2 Na aprovação da 1ª caixa do 1º trem do lote.

5 2 Na aprovação do Sistema de Tração do 1º trem do lote.

6 19,80 Na entrega (pró-rata trem) nas dependências da COMPANHIA DO METRÔ.

7 4,50 Na aprovação de todos os testes de aceitação, desde que não existam pendências impeditivas (pró-rata 
trem).
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8 2,70 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória (pró-rata trem).

9 0,90 Na conclusão do Relatório de avaliação de desempenho após 10.000 km de operação ou 4 (quatro) 
meses após o Termo de Aceitação Provisória (pró-rata trem).

7.1.2.2 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO 

O valor total indicado no item 5.1.2.2 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO

PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos Índices de Documentos dos sistemas.

2 5 Na aprovação da Consolidação de Projeto (incluindo Design Review) do Sistema de Sinalização

3 5 Na conclusão e aprovação do projeto executivo de hardware do Sistema de Sinalização

4 5 Na conclusão e aprovação dos projetos de instalação pró-rata por unidade construtiva (estação com 
trecho de via adjacente e pátio).

5 10 Na homologação dos softwares do Sistema de Sinalização.

6 1 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do empreendimento.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. VILA PAULISTA - EST. MORUMBI CPTM (INCLUSIVE) + 400 + 
TRECHO CONGONHAS

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Sinalização, definindo as etapas de 
implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real de 
implantação

3 0,5 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica de todos os equipamentos, materiais 
e acessórios dos sistemas.

4 1 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

5 0,6 Na aprovação dos procedimentos de testes de Pré-Comissionamento e de Comissionamento de todos os 
sistemas / equipamentos.

6 0,5 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao sistema.

7 9,6 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em fábrica, 
pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

8 4 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

9 4,8 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

10 2 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

11 2,6 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

12 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Sinalização, definindo as etapas de 
implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real de 
implantação
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3 2,4 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em fábrica.

4 1 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos.

5 1,2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema.

6 2 Na aprovação de todos os testes integrados de todos os sistemas, desde que não existam pendências 
impeditivas.

7 2,6 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

8 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. MORUMBI CPTM - EST. SÃO PAULO-MORUMBI

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Sinalização, definindo as etapas de 
implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real de 
implantação

3 6 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em fábrica, 
pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

4 2,5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

5 3 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

6 2 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 2,6 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. JABAQUARA - EST. VILA PAULISTA (INCLUSIVE)

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Sinalização, definindo as etapas de 
implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real de 
implantação

3 6 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em fábrica, 
pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

4 2,5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

5 3 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

6 2 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 2,6 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

51



CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

7.1.2.3 SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 

O valor total indicado no item 5.1.2.3 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO

PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos Índices de Documentos dos sistemas.

2 5 Na aprovação do Design Review do Sistema de Controle Centralizado

3 6

Na conclusão e aprovação dos projetos executivos do Sistema de Controle Centralizado, contemplando 
todas as interfaces com os demais sistemas da estação, compreendendo: desenhos de alocação dos 
equipamentos e suas montagens e instalações, listas de cabos, diagramas de interligações com outros 
sistemas e interfaces com tabelas correspondentes, diagramas das interligações de alimentação 
elétrica e aterramentos, detalhes dos conjuntos especiais de fixação, conexões, emendas, listas de 
materiais utilizados, etc.

4 18 Na homologação dos softwares do Sistema de Controle Centralizado, incluindo o desenvolvimento das 
interfaces com os demais sistemas, conforme segue:

4.1 3 Trens

4.2 3 Energia

4.3 3 Auxiliares

4.4 3 Passageiros

4.5 3 Administração de Serviços e Programação de Oferta

4.6 3 Simuladores

5 1 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do empreendimento.

FORNECIMENTO E SERVIÇOS - TRECHO EST. VILA PAULISTA - EST. MORUMBI CPTM (INCLUSIVE) 
+ 400 + TRECHO CONGONHAS

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 1
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Controle Centralizado, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação.

3 0,5 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica de todos os equipamentos, materiais 
e acessórios dos sistemas.

4 1 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

5 0,5 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao sistema.

6 5 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica.

7 1 Na aprovação dos procedimentos de testes de Pré-Comissionamento e de Comissionamento de todo o 
sistema / equipamentos.

8 2 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios do sistema.

9 7,2 Na incorporação das informações referentes as estações, subestações e pátio na base de dados do 
sistema, desde que aprovado pela Companhia do Metrô (pró-rata por estação).

10 8 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

11 2
Na aprovação de todos os testes integrados de todos os sistemas (incluindo integração com os demais 
trechos), inclusive Sistema de Alimentação Elétrica, Sistema de Telecomunicações e Equipamentos 
Auxiliares, desde que não existam pendências impeditivas para o Trecho.

12 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

13 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do Sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.
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SERVIÇOS - PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 1,8 Na incorporação das informações referentes as estações, subestações e pátio na base de dados do 
sistema, desde que aprovado pela Companhia do Metrô.

3 2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

4 2
Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, inclusive Sistema de Alimentação Elétrica, Sistema de Telecomunicações e Equipamentos 
Auxiliares, desde que não existam pendências impeditivas para o Trecho.

5 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

6 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do Sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

SERVIÇOS - TRECHO EST. MORUMBI CPTM - EST. SÃO PAULO-MORUMBI

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 4,5 Na incorporação das informações referentes as estações e subestações na base de dados do sistema, 
desde que aprovado pela Companhia do Metrô (pró-rata por estação).

3 5 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

4 2
Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, inclusive Sistema de Alimentação Elétrica, Sistema de Telecomunicações e Equipamentos 
Auxiliares, desde que não existam pendências impeditivas para o Trecho.

5 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

6 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do Sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

SERVIÇOS - TRECHO EST. JABAQUARA - EST. VILA PAULISTA (INCLUSIVE)

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 4,5 Na incorporação das informações referentes as estações e subestações na base de dados do sistema, 
desde que aprovado pela Companhia do Metrô (pró-rata por estação).

3 5 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

4 2
Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, inclusive Sistema de Alimentação Elétrica, Sistema de Telecomunicações e Equipamentos 
Auxiliares, desde que não existam pendências impeditivas para o Trecho.

5 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

6 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do Sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.
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7.1.2.4 SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMA

O valor total indicado no item 5.1.2.4 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos Índices de Documentos dos sistemas.

2 2 Na aprovação do Design Review do Sistema de Portas de Plataforma.

3 2 Na conclusão e aprovação do projeto executivo de fabricação do Sistema de Portas de Plataforma.

4 1,8 Na conclusão e aprovação dos projetos de instalação pró-rata por estação.

5 0,4 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do empreendimento.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. VILA PAULISTA - EST. MORUMBI CPTM (INCLUSIVE) + 400 + 
TRECHO CONGONHAS

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Portas de Plataforma, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação

3 0,6 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica de todos os equipamentos, materiais 
e acessórios dos sistemas.

4 1 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

5 0,8 Na aprovação dos procedimentos de testes de Pré-Comissionamento e de Comissionamento de todos os 
sistemas / equipamentos.

6 0,6 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao sistema.

7 24 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação.

8 4 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação.

9 4,8 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema, pró-rata por estação.

10 2 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

11 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

12 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. MORUMBI CPTM - EST. SÃO PAULO-MORUMBI

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Portas de Plataforma, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação.

3 15 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação.

4 2,5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação.

5 3 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema, pró-rata por estação.

6 2 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.
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7 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. JABAQUARA - EST. VILA PAULISTA (INCLUSIVE)

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Portas de Plataforma, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação

3 15 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação.

4 2,5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação.

5 3 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema, pró-rata por estação.

6 2 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 2 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,5
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

7.1.2.5 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA PELO TREM

O valor total indicado no item 5.1.2.5 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos Índices de Documentos do sistema.

2 0,5 Na aprovação do Design Review do Sistema de Captação de Energia

3 2 Na conclusão e aprovação do projeto executivo de fabricação do Sistema de Captação de Energia.

4 1 Na conclusão e aprovação dos projetos de instalação, pró-rata por unidade construtiva (estação com 
trecho de via adjacente e pátio).

5 0,8 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do empreendimento.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. VILA PAULISTA - EST. MORUMBI CPTM (INCLUSIVE) + 400 + 
TRECHO CONGONHAS

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Captação de Energia, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação

3 0,6 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica de todos os equipamentos, materiais 
e acessórios dos sistemas.

4 1 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

5 0,7 Na aprovação dos procedimentos de testes de Pré-Comissionamento e de Comissionamento de todos os 
sistemas / equipamentos.

6 0,5 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao sistema.
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7 16 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

8 8 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

9 3,2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

10 3 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

11 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

12 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Captação de Energia, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação

3 4 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica.

4 2 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos.

5 0,8 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema.

6 3 Na aprovação de todos os testes integrados de todos os sistemas, desde que não existam pendências 
impeditivas.

7 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

8 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. MORUMBI CPTM - EST. SÃO PAULO-MORUMBI

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Captação de Energia, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação

3 10 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

4 5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

5 2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

6 3 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. JABAQUARA - EST. VILA PAULISTA (INCLUSIVE)

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.
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2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Sistema de Captação de Energia, definindo as 
etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real 
de implantação

3 10 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

4 5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

5 2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

6 3 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

7.1.2.6 BANDEJAMENTO E REDE DE FIBRAS ÓPTICAS   

O valor total indicado no item 5.1.2.6 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos Índices de Documentos dos sistemas.

2 0,5 Na aprovação do Design Review do Bandejamento  e Redes de Fibras de Ópticas

3 2 Na conclusão e aprovação do projeto executivo de fabricação do Bandejamento e Redes de Fibras de 
Ópticas.

4 1 Na conclusão e aprovação dos projetos de instalação, pró-rata por unidade construtiva (estação com 
trecho de via adjacente e pátio).

5 0,8 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do empreendimento.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. VILA PAULISTA - EST. MORUMBI CPTM (INCLUSIVE) + 400 + 
TRECHO CONGONHAS

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Bandejamento e Redes de Fibras de Ópticas, 
definindo as etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e 
a ordem real de implantação

3 0,6 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica de todos os equipamentos, materiais 
e acessórios dos sistemas.

4 1 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

5 0,7 Na aprovação dos procedimentos de testes de Pré-Comissionamento e de Comissionamento de todos os 
sistemas / equipamentos.

6 0,5 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao sistema.

7 16 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

8 8 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

9 3,2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

10 3 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

11 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.
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12 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Bandejamento e Redes de Fibras de Ópticas, 
definindo as etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e 
a ordem real de implantação

3 4 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica.

4 2 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos.

5 0,8 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema.

6 3 Na aprovação de todos os testes integrados de todos os sistemas, desde que não existam pendências 
impeditivas.

7 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas.

8 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. MORUMBI CPTM - EST. SÃO PAULO-MORUMBI

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Bandejamento e Redes de Fibras de Ópticas, 
definindo as etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e 
a ordem real de implantação

3 10 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

4 5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

5 2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.

6 3 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

FORNECIMENTO - TRECHO EST. JABAQUARA - EST. VILA PAULISTA (INCLUSIVE)

PARCELA % EVENTO

1 0,5 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 0,5
Na aprovação do plano estratégico de implantação do Bandejamento e Redes de Fibras de Ópticas, 
definindo as etapas de implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e 
a ordem real de implantação

3 10 Na entrega de todos os equipamentos, cabos e acessórios, desde que aprovados na inspeção em 
fábrica, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

4 5 Na conclusão e aprovação do pré-comissionamento (montagem e instalação) dos equipamentos, cabos e 
acessórios, pró-rata por estação com trecho de via adjacente.

5 2 Na conclusão e aprovação do Teste de Comissionamento do sistema no Trecho.
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6 3 Na aprovação de todos os testes integrados (incluindo integração com os demais trechos) de todos os 
sistemas, desde que não existam pendências impeditivas.

7 1,5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na condição de cumprimento do 
Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o Trecho.

8 0,6
Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do sistema em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência de sistema ou de documentação para a 
emissão do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

7.1.2.7 MÁQUINA DE LAVAR TRENS

O valor total indicado no item 5.1.2.7 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO
PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos Índices de Documentos dos sistemas.

2 11 Na conclusão e aprovação do projeto executivo da Máquina de Lavar Trens.

3 10 Na conclusão e aprovação do projeto de instalação da Máquina de Lavar Trens.

4 2 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do equipamento.

FORNECIMENTO
PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.

2 1 Na aprovação do plano estratégico de instalação da Máquina de Lavar Trens, definindo as etapas de 
implantação, as integrações entre os sistemas, a maneira como será realizado e a ordem real de 
implantação.

3 1 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica do equipamento.

4 1 Na aprovação dos procedimentos de testes do equipamento.

5 5 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

6 2 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao equipamento.

7 45 Na entrega da Máquina de Lavar Trens, desde que aprovada na inspeção em fábrica.

8 12 Na conclusão e aprovação do teste de Comissionamento da Máquina de Lavar Trens.

9 5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória o do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na 
condição de cumprimento do Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o 
equipamento.

10 3 Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do equipamento em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência técnica ou de documentação para a emissão 
do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

7.1.2.8 VEÍCULO DE VIA PARA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

O valor total indicado no item 5.1.2.8 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO
PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos Índices de Documentos do Veículo de Via para Manutenção e Inspeção.

2 11 Na conclusão e aprovação do projeto executivo da Veículo de Via para Manutenção e Inspeção.

3 10 Na conclusão e aprovação do projeto de instalação da Veículo de Via para Manutenção e Inspeção.

4 2 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica do veículo.

FORNECIMENTO
PARCELA % EVENTO

1 1 Na aprovação dos cronogramas contratual, específico de projeto e fabricação e específico de 
implantação, elaborados em conformidade com a NOR-12-001.
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3 1 Na aprovação dos planos e procedimentos de Inspeção em Fábrica do Veículo.

4 1 Na aprovação dos procedimentos de testes do Veículo.

5 5 Na aprovação dos Manuais de Manutenção e de Operação.

6 2 Na aprovação do Plano de Treinamento e do Treinamento (que será ministrado às equipes de 
implantação, operação e manutenção) referentes ao Veículo.

7 48 Na entrega da Veículo de Via para Manutenção e Inspeção, desde que aprovada na inspeção em fábrica.

8 10 Na conclusão e aprovação do teste de Comissionamento da Veículo de Via para Manutenção e Inspeção.

9 5 Na emissão do Termo de Aceitação Provisória o do Termo de Aceitação Provisória – TAP do Sistema, na 
condição de cumprimento do Comissionamento e não existência de pendências impeditivas para o 
Veículo.

10 3 Na aprovação de relatórios comprovando o desempenho do Veículo em termos de confiabilidade e 
disponibilidade, desde que não exista nenhuma pendência técnica ou de documentação para a emissão 
do termo de Aceitação Definitiva – TAD.

7.1.2.9 SOBRESSALENTES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E JIGAS DE TESTES

O valor total indicado no item 5.1.2.9 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

7.1.2.9.1 NACIONAIS:

PARCELA % EVENTO

1 65 do valor de cada sobressalente ou ferramenta especial  ou jiga de teste, constante da Planilha de 
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes, quando da inspeção do material e emissão do 
respectivo RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE MATERIAL – RIM

2 35 do valor de cada sobressalente ou ferramenta especial  ou jiga de teste, constante da Planilha de 
Sobressalentes,  Ferramentas  Especiais  e  Jigas  de  Testes,  quando  da  respectiva  entrega  no 
Almoxarifado da COMPANHIA DO METRÔ.

7.1.2.9.2 IMPORTADOS:

PARCELA % EVENTO

1 50 do valor de cada sobressalente ou ferramenta especial  ou jiga de teste, constante da Planilha de 
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes, quando da emissão da Ordem de Compra, 
pelo fornecedor, devidamente comprovada.

2 15 do valor de cada sobressalente ou ferramenta especial  ou jiga de teste, constante da Planilha de 
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes, quando da inspeção do material e emissão do 
respectivo RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE MATERIAL – RIM.

3 15 do valor de cada sobressalente ou ferramenta especial  ou jiga de teste, constante da Planilha de 
Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes, quando do efetivo embarque do material.

4 20 do valor de cada sobressalente ou ferramenta especial  ou jiga de teste, constante da Planilha de 
Sobressalentes,  Ferramentas  Especiais  e  Jigas  de  Testes,  quando  da  respectiva  entrega  no 
Almoxarifado da COMPANHIA DO METRÔ.

7.1.2.10 INTEGRAÇÃO

O valor total indicado no item 5.1.4 da Cláusula de Preços será pago da seguinte forma:

PROJETO

PARCELA % EVENTO

1 2,5 Na conclusão e aprovação do projeto de integração de todos os Sistemas do Trecho Est. Vila Paulista - 
Est. Morumbi CPTM (inclusive) + 400 + Trecho Congonhas

2 1,5 Na conclusão e aprovação do projeto de integração de todos os Sistemas do Pátio Água Espraiada

3 2,5 Na conclusão e aprovação do projeto de integração de todos os Sistemas do Trecho Est. Morumbi CPTM 
- Est. São Paulo-Morumbi

4 2,5 Na conclusão e aprovação do projeto de integração de todos os Sistemas do Trecho Est. Jabaquara - 
Est. Vila Paulista (inclusive)
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5 1 Na aprovação da revisão (As built) de toda a documentação técnica.

SERVIÇOS

PARCELA % EVENTO

1 22,5 Na conclusão da integração de todos os Sistemas do Trecho Est. Vila Paulista - Est. Morumbi CPTM 
(inclusive) + 400 + Trecho Congonhas, desde que aprovada pela COMPANHIA DO METRÔ

2 13,5 Na conclusão da integração de todos os Sistemas do Pátio Água Espraiada, desde que aprovada pela 
COMPANHIA DO METRÔ

3 22,5 Na conclusão da integração de todos os Sistemas do Trecho Est. Morumbi CPTM - Est. São Paulo-
Morumbi, desde que aprovada pela COMPANHIA DO METRÔ

4 22,5 Na conclusão da integração de todos os Sistemas do Trecho Est. Jabaquara - Est. Vila Paulista 
(inclusive), desde que aprovada pela COMPANHIA DO METRÔ

5 9 Na conclusão da integração de todos os Trechos.

7.2 PAGAMENTOS EFETUADOS NO BRASIL

7.2.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a CONTRATADA deve 
manter junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto Estadual 55.357 de 18/01/2010

7.2.2 A CONTRATADA deverá informar, por escrito, o número dessa conta corrente, o número e nome 
da agência respectiva, em até 10 (dez) dias contados da data da assinatura deste Contrato, por 
correspondência dirigida à COMPANHIA DO METRÔ a/c do Departamento de Tesouraria, situado na 
Rua Boa Vista, 175 – 3º Andar – São Paulo, Capital, de segunda à sexta-feira das 8hs as 17hs, 
exceto pontes de feriados.

7.2.3 A  CONTRATADA  dará  como quitadas  todas  as  duplicatas  ou  outros  documentos  de  cobrança 
sacados contra a COMPANHIA DO METRÔ, pela simples efetivação do crédito correspondente em 
sua conta corrente.

7.2.4 Caso ocorram atrasos  nos  pagamentos,  por  motivos  imputáveis  à  COMPANHIA DO METRÔ,  os 
valores devidos  serão pagos acrescidos de juros moratórios de 6,0% (seis por  cento)  ao ano, 
calculados  “pro rata tempore”, desde a data de vencimento até a data  do efetivo pagamento, 
conforme fórmula abaixo. Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
nos termos do artigo 393 do Novo Código Civil Brasileiro:
 

(n/m)                                                   (y/z)
(VDA = VDO x ( IPC-FIPE 1 )        x       ( IPC-FIPE 2 ) x ( IPC-FIPE 3 )      , onde:

                       IPC-FIPE 0                     IPC-FIPE 1        IPC-FIPE 2                   

VDA = Valor atualizado do pagamento em atraso;
VDO = Valor em atraso;
IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3º (terceiro) mês anterior ao mês de vencimento da 

obrigação;
IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE  correspondente  ao  2º  (segundo)  mês  anterior  ao  mês  vencimento  da 

obrigação;
IPC-FIPE 2 = IPC-FIPE correspondente ao 3º (terceiro)  mês anterior ao mês de pagamento da 

obrigação;
IPC-FIPE 3 = IPC-FIPE correspondente ao 2º (segundo)  mês anterior ao mês de pagamento da 

obrigação;
n = número de dias contados da data do vencimento da obrigação, exclusive, até o 

último dia do mês do vencimento da obrigação, inclusive;
m = número de dias do mês do vencimento da obrigação;
y = número de dias contados do primeiro dia do mês do pagamento da obrigação, até o 

dia do pagamento da obrigação;
z = número de dias do mês do pagamento da obrigação.
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No caso do pagamento ocorrer no mesmo mês do vencimento, a fórmula a ser aplicada é:

                                       (n/m)
VDA = VDO x  ( IPC-FIPE 1 )        , onde:
                      IPC-FIPE 0                     

VDA = Valor atualizado do pagamento em atraso;
VDO = Valor e atraso;
IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3º (terceiro) mês anterior ao mês do vencimento da 

obrigação/pagamento da obrigação;
IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE correspondente ao 2º (segundo) mês anterior ao mês do vencimento da 

obrigação/pagamento da obrigação;
n = número de dias contados da data do vencimento da obrigação, exclusive, até a 

data do efetivo pagamento da obrigação;
m = número de dias do mês do vencimento da obrigação/pagamento da obrigação.

7.2.5 Fica expressamente estabelecido que a COMPANHIA DO METRÔ não aporá aceite em duplicatas, 
triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos que portem, no verso, a 
condição  ”Vinculado à Verificação e ao Cumprimento de Cláusulas Contratuais - Contrato nº  
4220921301”, firmadas pelo emitente e eventuais endossatários.

7.3 PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXTERIOR

7.3.1 As remessas ao exterior serão feitas mediante fechamento de contrato de  câmbio, junto ao 
Banco a seguir identificado:

BANCO DO BRASIL S/A
Departamento de Câmbio
Rua 15 de Novembro, 111 – 4º andar
São Paulo – SP
CEP 01013-001

7.3.2 Todas as despesas bancárias no país de origem serão por conta da CONTRATADA.  A COMPANHIA 
DO METRÔ arcará com as despesas bancárias incidentes no Brasil.

7.3.3 A CONTRATADA dará como quitadas as parcelas de pagamento referidas nesta Cláusula, uma vez 
que a CONTRATADA tenha sido comunicada pelo Banco da disponibilidade da remessa.

7.3.4 Fica expressamente estabelecido que a COMPANHIA DO METRÔ não aporá aceite em quaisquer 
documentos que venham ser emitidos pela CONTRATADA, sendo este contrato o único documento 
que obriga a COMPANHIA DO METRÔ aos pagamentos por ela devidos.

8. COBRANÇA

8.1. DOCUMENTOS DE COBRANÇA DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO BRASIL

8.1.1 Os documentos de cobrança deverão ser entregues em duas vias, diretamente   a/c do Gestor do 
Contrato, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de seus vencimentos.

8.1.2 Nesses documentos, deverão ser indicados o número do Contrato e o mês de referência.

8.1.3 No caso  de  a  CONTRATADA apresentar  documentos  de  cobrança com erros,  se  recebidos,  a 
COMPANHIA DO METRÔ fará a devolução dos mesmos, por documento protocolado, solicitando o 
envio  de  nova  documentação  e,  neste  caso,  os  prazos  serão  contados  a  partir  de  sua 
apresentação.
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8.1.4 Caso a CONTRATADA incorra em atraso na entrega da medição ou de qualquer documento de 
cobrança, a COMPANHIA DO METRÔ postergará a respectiva data de vencimento pelo mesmo 
número de dias correspondente ao período de tal atraso. Excetuam-se os atrasos decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior previstos no Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, desde que 
devidamente comprovados.

8.2 A CONTRATADA será a única responsável por eventuais discrepâncias constatadas no exame da 
documentação por ela apresentada à CONTRATANTE, tais como: 

i) Fatura comercial emitida em nome e idioma diverso daquele indicado no contrato;
ii) Fatura  comercial  emitida  com  pormenores  do  embarque  e  identificação  de  moeda 

incorretos;
iii) Rasuras ou emendas nos documentos;
iv) Ausência de vistos consulares, se aplicável;
v) Ausência de assinaturas de representantes ou procuradores legais.

9. REAJUSTE E CÂMBIO

9.1 Os preços contratuais poderão ter seus valores reajustados a partir de 1 (um) ano da data-base, 
com periodicidade de 12 meses, em conformidade com a legislação que dispõe sobre o Plano Real 
e  o  Sistema  Monetário  Nacional,  e  observados  os  termos  do  Decreto  Estadual  49.326,  de 
12/12/03, aplicando-se as seguintes fórmulas de reajustes:

9.1.1 PREÇOS PACTUADOS EM REAL (R$):

9.1.1.1 PROJETO (item 5.1.1 da CLÁUSULA DE PREÇOS e conforme eventos de projeto relacionados no 
Anexo I)

                 A1
R = P0  { [(----) ] -1}
                 A0 

onde:

R = Parcela de reajuste.
P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços = 01/__/2010.
A = Índice  de  Preços  ao  Consumidor  na  cidade  de  São  Paulo  –  IPC,  editado  pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
Índice 1 = relativo o mês anterior ao mês da aplicação do reajuste.
Índice 0 = relativo o mês anterior ao mês da data base dos preços.

9.1.1.2 OBRAS CIVIS (item 5.1.1 da CLÁUSULA DE PREÇOS e conforme eventos de obra civil relacionados 
no Anexo I )

                    A1          B1         C1           D1
R = P0 { [ a (----) + b (----) + c (----) + d (----) ] - 1}
                   A0           B0         C0           D0 
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onde:

R = Parcela de reajuste.
P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços = 01/__/2010.
A = Índice  de  Preços  para  Serviços  Gerais  com  Predominância  de  Mão-de-Obra, 

publicado pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo, Decreto Estadual nº 27.133 de 
26/06/1987.

B = Índice de Preços por Atacado – Estágio de Processamento - EP - Bens Intermediários 
–  Materiais  e  Componentes  para  Construção  –  Código  1004819,  editado  pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV.

C = Índice  de  Preços  por  Atacado  –  Estágio  de  Processamento  -  EP  -  Bens  de 
Investimento – Código 1004808, editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

D = Índice de Custo da Construção – Municípios das Capitais – São Paulo – Total (Coluna 
54CC), editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Índice 1 = relativo o mês anterior ao mês da aplicação do reajuste.
Índice 0 = relativo o mês anterior ao mês da data base dos preços.

COEFICIENTES

a b c d

0.15 0.37 0.14 0.34

9.1.1.3 SISTEMAS (itens 5.1.2.1 a 5.1.2.9 da CLÁUSULA DE PREÇOS)

                    A1          B1         C1           D1          E1          F1
R = P0 { [ a (----) + b (----) + c (----) + d (----) + e (----) + f (----) ] - 1}
                   A0           B0         C0           D0          E0          F0

onde:

R = Parcela de reajuste.
P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços = 01/__/2010.
A = Índice  de  Preços  ao  Consumidor  na  cidade  de  São  Paulo  –  IPC,  editado  pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
B = Índice de Preços por Atacado – Oferta Global - Disponibilidade Interna - Produtos 

Industriais – Indústria de Transformação –  Metalúrgica Básica – Código  1006823, 
editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

C = Índice de Preços por Atacado – Oferta Global - Disponibilidade Interna - Produtos 
Industriais  –  Indústria de  Transformação –  Máquinas  e Equipamentos –  Código 
1006825, editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

D = Índice  de  Preços  por  Atacado  –  Estágio  de  Processamento  -  EP  -  Bens  de 
Investimento  -  Máquinas  e  Equipamentos –  Código  1004812,  editado  pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV.

E = Índice  de  Preços  por  Atacado  –  Estágio  de  Processamento  -  EP  -  Bens  de 
Investimento - Veículos Pesados – Código 1004810, editado pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV.

F = Índice de Preços por Atacado – Oferta Global - Disponibilidade Interna - Produtos 
Industriais  -  Indústria  de  Transformação  –  Máquinas,  Aparelhos  e  Materiais 
Elétricos – Código 1006827, editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Índice 1 = relativo o mês anterior ao mês da aplicação do reajuste.
Índice 0 = relativo o mês anterior ao mês da data base dos preços.
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SISTEMA COEFICIENTES

a b c d e f

MATERIAL RODANTE 0,40 0,35 0,25

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO 0,40 0,60

SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO 0,40 0,60

SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMA 0,40 0,20 0,20 0,20

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA PELO TREM 0,30 0,35 0,35

BANDEJAMENTO E REDES DE FIBRAS ÓPTICAS 0,40 0,45 0,15

MÁQUINA PARA LAVAR TRENS 0,40 0,60

VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 0,40 0,60

SOBRESSALENTES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E JIGAS DE TESTES 1,00

9.1.1.4 SERVIÇOS GERAIS (itens 5.1.3.1; 5.1.3.2; 5.1.3.3; 5.1.3.4; 5.1.3.5; 5.1.3.6; 5.1.3.7 da CLÁUSULA 
DE PREÇOS) e INTEGRAÇÃO (item 5.1.4 da CLÁUSULA DE PREÇOS)

                 A1
R = P0  { [(----) ] -1}
                 A0 

onde:

R = Parcela de reajuste.
P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços = 01/__/2010.
A = Índice  de  Preços  ao  Consumidor  na  cidade  de  São  Paulo  –  IPC,  editado  pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
Índice 1 = relativo o mês anterior ao mês da aplicação do reajuste.
Índice 0 = relativo o mês anterior ao mês da data base dos preços.

9.1.2 PREÇOS PACTUADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA:

Os preços pactuados em moeda estrangeira serão pagos na moeda indicada na Cláusula de Preços.

9.1.2.1 Os fornecedores estrangeiros deverão indicar os índices setoriais  que reflitam a variação dos 
insumos (de mão de obra e materiais) e os índices na data base em sua proposta.

9.2 Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o quanto disposto no item 9.1 e 
subitens, as partes concordam desde já com a sua adequação aos dispositivos legais pertinentes.

9.3 O reajuste de preços de que trata o subitem anterior incidirá somente sobre eventos que estejam 
fixados, contratualmente, para cumprimento posterior à data de sua aplicação.

9.4 Caso  até  a  emissão  do  documento  de  cobrança  não  seja  conhecido  o  índice  de  reajuste 
correspondente, e a fim de permitir que o cálculo do mesmo seja feito na data de sua aplicação, 
adotar-se-á,  de  forma  provisória,  o  índice   calculado  com  base  na  última  variação  mensal 
disponível, projetada pelo número de meses faltantes, até a data de sua aplicação, sem prejuízo 
da observância  da periodicidade do reajuste previsto no item 9.1 e respectivos subitens.

9.5 Quando  da  publicação  dos  índices  definitivos,  far-se-á  a  apuração  e  a  realização  do 
correspondente ajuste financeiro da diferença a maior ou a menor, considerada a mesma data do 
vencimento do documento de cobrança que tenha dado origem à ocorrência, e sujeito à mesma 
regra prevista na Cláusula - Pagamentos deste Contrato.
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9.6 Na eventualidade de qualquer dos indicadores referidos no item 9.1 e respectivos subitens deixar 
de  existir,  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  passará,  de  imediato,  à  aplicação  dos  indicadores 
substitutivos, nos termos da legislação aplicável.

9.7 Caso não seja oficializado um índice substitutivo,  a COMPANHIA DO METRÔ e a CONTRATADA 
definirão, de comum acordo, o novo indicador, se assim permitir a legislação.

9.8 REAJUSTE DE PREÇOS DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO BRASIL

Os valores de reajuste deverão ser indicados separadamente do valor do principal, no corpo do 
documento de cobrança, que deverá estar acompanhado da respectiva memória de cálculo.

9.9 REAJUSTE DE PREÇOS DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXTERIOR 

9.9.1 Os pagamentos relativos ao Reajuste de Preços de pagamentos efetuados no exterior serão feitos 
à CONTRATADA por meio de REMESSA SEM SAQUE (Open Account).

9.9.2 Tão logo a COMPANHIA DO METRÔ receba da CONTRATADA os documentos pertinentes, no prazo 
máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos  contados  da  data  do  recebimento  de  tais  documentos, 
providenciará a remessa da quantia respectiva ao exterior, em nome de:

Banco

Endereço Completo

Número da Conta

Identificação da Conta

Outras Informações

9.9.3 Todas as despesas bancárias no país de origem serão por conta da CONTRATADA. A COMPANHIA 
DO METRÔ arcará com as despesas bancárias incidentes no Brasil.

9.9.4 A  CONTRATADA  dará  como  quitado  o  pagamento  referido  nesta  Cláusula,  uma  vez  que  a 
CONTRATADA tenha recebido o crédito correspondente na conta-corrente indicada.

9.9.5 Fica expressamente estabelecido que a COMPANHIA DO METRÔ não aporá aceite em quaisquer 
documentos  que  venham  ser  emitidos  pela  CONTRATADA,  sendo  este  instrumento  o  único 
documento que obriga a COMPANHIA DO METRÔ aos pagamentos por ela devidos.

10. TRIBUTOS

10.1 Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência direta ou indireta da execução do 
objeto deste Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá 
sem direito a reembolso.

10.1.1 A COMPANHIA DO METRÔ, quando ela for a fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos 
de  lei,  dos  pagamentos  que  efetuar,  a  parte  que  for  devida  pela  CONTRATADA,  segundo  a 
legislação vigente.

10.2 Havendo,  após  a data-base  dos  preços,  alteração,  isenção,  extinção de  tributos  ou  encargos 
legais, ou instituição de outros que, direta e comprovadamente, repercutam  sobre os preços 
contratados, a COMPANHIA DO METRÔ procederá conforme abaixo:

10.2.1 Caso haja diferença a maior, a COMPANHIA DO METRÔ  somente procederá ao pagamento, após a 
aceitação da comprovação, feita pela CONTRATADA, dos ônus daí decorrentes;

10.2.2 Na hipótese de a CONTRATADA, ou a COMPANHIA DO METRÔ, vir a beneficiar-se de isenções ou 
reduções junto ao Fisco, proceder-se-á à revisão dos custos do Contrato, cujas alterações fiscais 
reflitam diretamente na composição dos preços;
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10.2.3 Não serão considerados para os fins desta cláusula, as alterações de tributos ou encargos legais 
que incidam sobre os insumos que compõem o fornecimento objeto deste Contrato.

10.3 A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento de tributos e demais encargos devidos, direta 
ou  indiretamente,  por  conta  deste  Instrumento,  sempre  que  solicitado  pela  COMPANHIA  DO 
METRÔ,  sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Multas e Penalidades deste 
Instrumento.

10.4 Quando por disposição legal, a COMPANHIA DO METRÔ for a responsável pelo recolhimento de 
tributos decorrentes deste Contrato e, por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, vier a 
responder por acréscimo e/ou outros encargos em decorrência de erro no faturamento ou do não 
cumprimento das condições que possibilitem o correto recolhimento dos tributos devidos, aqueles 
valores  atualizados  serão  descontados  de  quaisquer  créditos  da  CONTRATADA  perante  à 
COMPANHIA DO METRÔ, ou por cobrança pela emissão de Nota de Débito.

11. INCENTIVOS FISCAIS

11.1 Caso a COMPANHIA DO METRÔ obtenha, das autoridades governamentais, benefícios fiscais ou 
isenções,  os  preços  serão  reformulados  com  base  nos  atos  concessivos,  de  modo  que  a 
CONTRATADA  transfira  à  COMPANHIA  DO  METRÔ,  os  incentivos  expressamente  concedido, 
segundo sua regulamentação e tempestividade de utilização, na medida que comprovadamente 
possam ser utilizados.

11.2 A aplicação dos referidos incentivos fica condicionada à prévia comprovação, pela COMPANHIA 
DO  METRÔ  das  respectivas  concessões  e  do  cumprimento  de  todas  as  condições  e  termos 
estipulados nos atos concessivos das autoridades fazendárias.

11.3 Se,  por  qualquer  razão,  os  incentivos  vierem  a  ser  revogados  total  ou  parcialmente,  pelas 
autoridades,  a  COMPANHIA  DO METRÔ  reembolsará  a CONTRATADA de  todos  os  abatimentos 
concedidos a esse título,  assim como de todos os tributos e demais acréscimos exigidos,  em 
virtude da referida revogação. 

12. PATENTE

12.1 A COMPANHIA  DO  METRÔ  não  será  responsável  pelo  emprego  indevido  de  conteúdos  ou  uso 
indevido de quaisquer processos patenteados, ou ainda reprodução de documentos sem prévia 
autorização do autor, relativos aos serviços  que a CONTRATADA venha a executar, correndo por 
sua  exclusiva  responsabilidade  quaisquer  indenizações  ou  despesas  decorrentes  de  infrações 
dessa natureza.

12.2 A CONTRATADA deverá garantir, indenizar e proteger a COMPANHIA DO METRÔ, seus sucessores, 
cessionários,  clientes  e  usuários  contra  quaisquer  responsabilidades,  inclusive  custos, 
indenizações, despesas, reclamações, ações ou processos judiciais, sejam de que natureza forem, 
resultantes ou relacionados com qualquer infração dos dispositivos de marcas e patentes, com 
relação ao fornecimento objeto deste contrato.

12.3 A COMPANHIA DO METRÔ comunicará a CONTRATADA, por escrito, quaisquer medidas judiciais ou 
extrajudiciais contra ela propostas, obrigando-se a CONTRATADA, conforme opção da COMPANHIA 
DO METRÔ a:

12.3.1 Defendê-la na forma entendida como a mais conveniente, pagando quaisquer danos, prejuízos e/
ou custos que venha a COMPANHIA DO METRÔ a ser condenada, por força das citadas medidas.

12.3.2 Substituir por produtos não infringentes, os produtos ou parte desses produtos declarados como 
tais, por decisão judicial, ou modificá-los, de forma a torná-los produtos não infringentes.
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12.3.3 Garantir à COMPANHIA DO METRÔ, a continuidade e qualidade dos fornecimentos previstos no 
contrato.

12.4 Em qualquer das hipóteses referidas anteriormente, correrão por conta da CONTRATADA todas as 
despesas para adoção da opção entendida como conveniente pela COMPANHIA DO METRÔ, bem 
como as despesas relativas à consecução das alternativas indicadas e aprovadas pela COMPANHIA 
DO METRÔ.

12.5 Os  Sistemas/Equipamentos/Materiais  a  serem  fornecidos  deverão  encontrar-se  totalmente 
desembaraçados de controle ou acordo com terceiros, especificamente Patentes e "know how", 
que impeçam a COMPANHIA DO METRÔ obter o conhecimento dos detalhes do projeto, tanto a 
nível de "hardware" como de "software” básico e aplicativo.

13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Será permitida a subcontratação de empresas para a prestação parcial dos serviços objeto da 
contratação, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, com suas alterações, nas condições 
abaixo estabelecidas, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da CONTRATADA que 
continuará sendo a única responsável,  perante a COMPANHIA DO METRÔ,  órgãos e entidades 
públicas e privadas e terceiros, pelos termos deste Contrato.

13.1.1 Não poderão ser objeto de subcontratação o fornecimento de Material Rodante e a Obra Civil, 
exceto a Ponte Panamby, para transposição do Rio Pinheiros.

13.2 Toda  e  qualquer  subcontratação  deverá  ser  previamente  submetida  para  aprovação  da 
COMPANHIA DO METRÔ,  que poderá aprovar ou não a subcontratação proposta,  mediante  as 
seguintes condições:

13.2.1 Não será permitida a subcontratação de empresas que tenham sido inabilitadas na licitação que 
deu origem ao presente Contrato.

13.2.2 A SUBCONTRATADA deverá ter seu cadastro aprovado pela COMPANHIA DO METRÔ, e mantê-lo 
devidamente atualizado.

13.3 A  SUBCONTRATADA,  devidamente  autorizada  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ,  mediante 
consentimento da CONTRATADA, poderá efetuar o faturamento direto contra a COMPANHIA DO 
METRÔ, devendo proceder em conformidade com a Cláusula Pagamento e Cláusula Medição deste 
Contrato.

13.4 Em  sendo  aprovada  a  subcontratação  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ  a  subcontratada  deverá 
submeter-se, por escrito, às normas, cláusulas e condições deste contrato.

13.5 Mesmo ocorrendo a subcontratação, a CONTRATADA será a única exclusiva responsável perante a 
COMPANHIA DO METRÔ, órgãos e entidades públicas e privadas, bem como a terceiros, pelos 
termos deste contrato.

13.6 Na  hipótese  de  não  aprovação  de  determinada  subcontratação,  a  CONTRATADA  poderá 
apresentar  nova(s)  SUBCONTRATADA(S)  nas  mesmas  condições  propostas,  não  ficando,  a 
CONTRATADA,  eximida  das  responsabilidade  sobre  os  prazos  estabelecidos  nos  documentos 
previstos neste Contrato.

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

14.1 Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA  prestou garantia de 5% 
(cinco por cento)  do valor total  deste  Contrato,  com prazo de validade que abrange todo o 
período de vigência do mesmo.
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14.1.1 O valor de cobertura da garantia poderá ser reduzido, caso seja de interesse da CONTRATADA, na 
proporção da realização do Contrato e na mesma época do reajustamento de preços, passando a 
ser exigível sobre o saldo atualizado do mesmo, desde que especificamente atestado pelo Gestor 
designado pela COMPANHIA DO METRÔ para este Instrumento e que não reste qualquer pendência 
relativamente à parte já executada do Contrato.

14.1.1.1 A garantia responderá, também, por serviços executados por eventuais subcontratadas.

14.1.2 Poderá haver substituição entre as modalidades de garantia previstas no Edital, quais sejam: 
caução em dinheiro,  títulos da dívida  pública,  seguro-garantia ou  fiança bancária,  durante  a 
vigência deste Contrato, desde que previamente aprovada pela COMPANHIA DO METRÔ.

14.1.3 A  garantia,  se  prestada  por  fiança  bancária,  deverá  ter  seu  valor  expresso  em  Real  e,  se 
aplicável,  com atualização automática de seu valor, na mesma época, forma e periodicidade 
estabelecidas na Cláusula Reajuste deste Contrato, devendo ser apresentada conforme modelo 
anexo ao Edital vinculado.

14.1.4 Em  caso  de  aditamento  ao  Contrato  que  implique  prorrogação  de  prazo,  majoração  ou 
complementação em seu valor, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 30 (trinta) dias da 
data de emissão do respectivo Aditamento, a devida complementação do valor da garantia, de 
forma  a  manter  seu  prazo  de  validade  compatível  com  o  de  vigência  do  Contrato  ou  a 
equivalência já estabelecida de 5% ( cinco por cento), sob pena de ser adotado o procedimento 
previsto em 14.1.6.

14.1.4.1 Nesta situação, caso seja de interesse da CONTRATADA, a garantia também poderá ser  prestada 
sobre o saldo atualizado a realizar, considerado para tal o somatório do valor reajustado do saldo 
remanescente do contrato e aditivo(s), desde que efetivamente atestado pelo Gestor do Contrato 
e que não reste qualquer pendência relativamente à parte já executada.

14.1.4.2 As  complementações  de  garantia  previstas  no  item  14.1.4  deverão  ser  entregues  no 
Departamento de Controle de Compromissos – COM, situado na Rua Boa Vista, 175 – 6º andar – 
Bloco B.

14.1.5 Quando  se  tratar  da  modalidade  caução  em  dinheiro,  ou  Seguro-Garantia,  obriga-se  a 
CONTRATADA,  independente  de  qualquer  comunicação  prévia  da  COMPANHIA  DO  METRÔ,  a 
apresentar sua devida complementação até o último dia do mês da aplicação do reajuste.

14.1.6 A não apresentação do complemento da garantia de execução contratual, qualquer que seja a 
modalidade  prestada  como  garantia,  implicará  na  retenção  dos  créditos  da  CONTRATADA 
vincendos a partir de seu inadimplemento, até o limite do valor previsto para a complementação, 
caracterizando-se, assim, a prestação de garantia como caução em dinheiro.

14.2 A COMPANHIA DO METRÔ devolverá à CONTRATADA o(s) valor(es) retido(s) por conta da aplicação 
das regras de retenção estabelecida, no subitem 14.1.6, em até 10 (dez) dias após a data da 
apresentação do  complemento  ou  da  renovação  da  garantia,  sem correção ou  acréscimo  de 
qualquer natureza.

14.3 A COMPANHIA DO METRÔ poderá fazer uso da Garantia de Execução Contratual para o pagamento 
das multas previstas neste Instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA 
pela diferença e pela reposição e/ou complementação da garantia a ser mantida, observadas as 
condições estabelecidas neste Instrumento.

14.3.1 A  Garantia  de  Execução  Contratual,  sempre  que  possível,  responde  pela  exeqüibilidade  das 
multas.
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14.3.2 Não sendo suficiente a garantia prestada, a CONTRATADA será responsável pelas diferenças que 
vierem  a  ser  apuradas  e  pela  reposição  e/ou  complementação  de  garantia  a  ser  mantida, 
observadas as condições estabelecidas neste Instrumento.

14.3.3 Atendidos todos os termos deste Contrato que se refiram à garantia prestada, em até 30 (trinta) 
dias após a emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA - TAD, haverá a devolução do total ou 
de eventual saldo da mesma, conforme for o caso.

14.3.4 A Garantia, quando prestada em dinheiro, ou seu saldo, será devolvida atualizada , desde a data 
do depósito até a data da efetiva devolução, conforme fórmula da Cláusula de Pagamento.

15. OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além dos demais encargos previstos neste contrato e nos documentos técnicos 
que o integram, obriga-se a cumprir as disposições contidas nesta cláusula, a saber:

15.1 OBRIGAÇÕES GERAIS:

A CONTRATADA obriga-se a:

15.1.1 Durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deram origem 
ao  presente  instrumento,  comunicando  imediatamente  qualquer  fato  ou  circunstância 
superveniente que altere tais condições.

15.1.2 Como responsável direta e exclusiva pela execução do objeto do presente contrato, inclusive 
pelas decorrentes de subcontratações, previstas neste instrumento,  reparar os danos, perdas e 
prejuízos que, por dolo ou culpa sua, no exercício dessas atividades venha diretamente provocar 
ou causar por si, seus prepostos ou empregados, ao Poder Público, à COMPANHIA DO METRÔ, seus 
prepostos ou seus empregados ou à terceiros.

15.2 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS:

A CONTRATADA obriga-se a:

15.2.1 Conduzir  a execução do projeto,  bem como o fornecimento de sistemas e equipamentos  de 
acordo com as normas técnicas adequadas, em estreita observância à legislação federal, estadual 
e municipal, aplicável.

15.2.1.1 A CONTRATADA será responsável pelo estudo de todos os documentos integrantes de contrato 
bem como por todos os elementos fornecidos pela COMPANHIA DO METRÔ, para a execução do 
objeto deste instrumento, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos 
mesmos.

15.2.1.2 A CONTRATADA será a responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões dos desenhos ou 
outras informações que vier a fornecer, quer tenham sido ou não estes desenhos ou informações 
aprovados pela COMPANHIA DO METRÔ, desde que tais diferenças, erros ou omissões não sejam 
devidos a dados ou informações fornecidas, por escrito, pela COMPANHIA DO METRÔ, ressalvando-
se dados técnicos ou específicos de sistemas e/ou equipamentos, pelos quais a CONTRATADA é a 
responsável independentemente das informações da COMPANHIA DO METRÔ.

15.2.1.3 Se,  nos  estudos  realizados  no  âmbito  de  suas  atividades  específicas,  como responsável  pela 
execução deste contrato, a CONTRATADA vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou 
erros, inclusive qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá 
comunicar o fato, por escrito, e de imediato, à COMPANHIA DO METRÔ, para que os mesmos 
sejam sanados.
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15.2.1.4 Nenhuma indenização será devida à CONTRATADA pelas demolições, reparações e reconstruções 
que  se  obriga  a  fazer  em  consequência  de  sua  negligência,  imprudência  e  imperícia  no 
atendimento ao disposto neste item.

15.2.1.5 A CONTRATADA deverá realizar prontamente revisão de projeto ou substituição de seus sistema, 
equipamentos, acessórios ou produtos, sem ônus à COMPANHIA DO METRÔ, em função de defeitos 
e  anomalias  sistemáticos  decorrentes  de  falhas  de  projeto,  de  “software”,  do  processo  de 
fabricação, materiais e mão-de-obra, que venham a ocorrer no sistema, equipamentos, acessórios 
ou produtos.

15.2.1.5.1 As correções somente podem ser realizadas com análise prévia, aprovação da documentação e 
autorização da COMPANHIA DO METRÔ.

15.2.1.6 A CONTRATADA é responsável pela execução do objeto deste Instrumento em plena conformidade 
com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor 
qualquer  parte  da  execução  do  serviço,  que  venha  a  apresentar  defeitos  ou  incorreções, 
resultantes de vícios na execução ou nos materiais empregados, no prazo que lhe for fixado pela 
COMPANHIA DO METRÔ, sem ônus  adicionais e sem prejuízo do disposto na Cláusula Multas e 
Penalidades deste Instrumento.

15.2.2 Cumprir todos os requisitos de segurança da informação, cumprindo e respeitando a preservação, 
o sigilo, a integridade, os direitos autorais, os aspectos legais, os diversos tipos de acessos a 
sistemas e a dados, sob pena de, não o fazendo, serem-lhe aplicadas as penalidades previstas 
neste Instrumento contratual.

15.2.3 Responder  pela  infração  de  direito  de  uso  de  processos  protegidos  por  marcas  e  patentes, 
respondendo, nestes casos, pelas indenizações devidas por força de lei.

15.2.4 Prestar à COMPANHIA DO METRÔ toda e qualquer informação ou esclarecimento solicitado sobre 
os  serviços  em execução,  garantindo  o  acesso  da  fiscalização a todas  as  áreas,  detalhes  ou 
documentos relativos ao objeto deste contrato, executados ou em execução.

15.2.5 Atender prontamente todas as reclamações e observações feitas pela COMPANHIA DO METRÔ, 
relacionadas com o objeto ora contratado.

15.2.6 Refazer ou corrigir, às sua expensas, qualquer parte do escopo que não obedeça às normas e/ou 
especificações contidas neste contrato e em seus anexos.

15.2.7 Executar os serviços de forma a não comprometer o andamento dos mesmos.

15.2.8 Cientificar a COMPANHIA DO METRÔ, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sobre qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos, ficando esclarecido 
que a comunicação verbal deve ser imediata.

15.2.9 Fornecer equipamentos, pessoal, componentes, instrumental, ferramental e materiais necessários 
à  execução  dos  serviços  de  montagem  bem  como  para  realização  dos  Testes  de  Pré-
comissionamento e Comissionamento.

15.2.9.1 O ferramental  e os instrumentos a serem utilizados pela CONTRATADA deverão ser  mantidos 
aferidos através de órgão de reconhecimento público, cujos laudos ou comprovantes deverão ser 
apresentados à COMPANHIA DO METRÔ sempre que solicitado.
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15.3 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL E INTERFERÊNCIA NA VIZINHANÇA:

15.3.1 Os locais de trabalho de várias frentes de serviço, montagem e recepção de material deverão ter 
sua localização, confinamento,  leiaute,  sinalização, procedimentos,  equipamento,  materiais e 
cronograma  de  trabalho  compatível  com  a  vizinhança,  visando  manter  níveis  toleráveis  de 
interferência em relação aos seguintes aspectos:

a) controle de poeiras e gases, prevendo nos seus eventuais procedimentos que a emissão de 
poluentes atmosféricos não exceda os padrões legais;

b) restrição para emissão de ruído;
c) segurança de pessoas e bens;

15.3.2 A CONTRATADA deverá desenvolver um trabalho de comunicação com o propósito de levar aos 
vários  segmentos  de  público,  informações  sobre  o fornecimento em todas  as  suas vertentes: 
investimentos e execução até a etapa pré-operacional.

15.4 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS:

15.4.1  Apresentar ao Gestor do Contrato no Metrô, para aprovação, no prazo de 20 dias contados da 
data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO – OS1 referente ao PROJETO EXECUTIVO DE OBRA CIVIL 
DA LINHA 17 - OURO, incluindo o PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA, antes do início das atividades, cópias 
do  Plano  de  Trabalho  para  controle  dos  aspectos  ambientais  e  de  todos  os  programas  
pertinentes à proteção do meio ambiente,  relativas ao objeto do instrumento contratual.  O  
referido plano deverá estar em conformidade com as legislações vigentes no âmbito federal,  
estadual  e municipal,  instruções normativas do Metrô e  exigências das licenças ambientais,  
de acordo com o objeto deste contrato.

15.4.2 Responder pela implementação, monitoramento e controle dos Planos de Trabalho para controle 
dos aspectos ambientais. Fornecer relatórios mensais ao Metrô com informações sobre cada ação 
implementada.

15.4.3 Obter  os  alvarás,  outorgas,  licenças,  autorizações,  termos  de  permissão,  cartas  de  aceite, 
certidões ou anuências  de  qualquer  natureza,  em conformidade com as legislações vigentes, 
instruções normativas do Metrô e exigências das licenças ambientais.

15.4.4 Cumprir  os preceitos legais  relativos às legislações ambientais  no âmbito federal,  estadual  e 
municipal,  pertinentes à proteção do Meio Ambiente, de acordo com o objeto deste contrato 
demonstrando o atendimento às legislações e normas aplicáveis, quando solicitado pelo gestor.

15.4.5 Comunicar de imediato ao Gestor do Contrato no Metrô a ocorrência de acidente ambiental ou 
dano decorrente de atividades sob sua responsabilidade ou de sua subcontratada, bem como 
providenciar a imediata remediação conforme o Plano de Atendimento à Emergências.

15.4.6 Dar destinação adequada aos resíduos decorrentes de suas atividades e de suas subcontratadas, 
conforme  legislações  vigentes,  instruções  normativas  do  Metrô  e  exigências  das  licenças 
ambientais, encaminhando ao gestor do Contrato no Metrô, sempre que solicitado, documentos 
comprobatórios da destinação de resíduos. 

15.4.7 Acompanhar o Gestor do Contrato no Metrô durante  as inspeções dos controles dos aspectos 
ambientais de sua responsabilidade e implementar de imediato ações de correção dos desvios 
apontados.

15.4.8 Impedir ou responder por atos ou omissões dos empregados, subcontratadas e visitantes, quanto 
ao descumprimento das rotinas de controle dos aspectos ambientais, nos termos das legislações 
vigentes e de instruções normativas do Metrô.
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15.4.9 Fazer uso de tecnologias que visem a redução do consumo de água e energia, minimização na 
geração de resíduos, racionalização do uso de matérias primas, redução da emissão de poluentes, 
adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente e utilização de produtos de baixa 
toxicidade.

15.5 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTO:

15.5.1 Os transportes e equipamentos que tenham como seu destino ou origem os locais de trabalho ou 
frentes de serviço, deverão ser planejados e as atividades executadas de acordo com o seguinte: 

a) locais  de origem e destino,  rotas e horários de  transporte de  carga deverão estar  de 
acordo com os limites de tráfego físico e geográfico,  as autoridades de trânsito deverão 
aprovar as rotas, volumes e tipos de veículos e horários de trabalho.  

b) materiais  recebidos  ou  a  serem recebidos  nos  locais  de  trabalho e  frentes  de  serviço 
deverão estar confinados de forma a evitar extravasamentos na vizinhança sob ação da 
gravidade, por expansão, ventos ou de qualquer outra forma;

c) veículos a serem utilizados deverão ter dimensões, peso e potência compatível com as 
condições geométricas e de pavimentação das vias e lugares de operação a serem usada;

d) os veículos utilizados deverão estar em boas condições de funcionamento com relação a 
ruídos, confinamento de carga e vazamentos;

e) a operação de movimentação e estacionamento de veículos próximo ou dentro do local de 
trabalho e frentes de serviço não deverá interferir inadequadamente com a circulação, 
acesso e atividades da vizinhança;

f) os veículos utilizados deverão ser mantidos limpos e suas cargas devidamente confinadas 
de forma a evitar queda inadequada de material durante o trajeto e conter o selo de 
inspeção veicular.

15.5.2 É da responsabilidade da CONTRATADA obter a aprovação junto às agências qualificadas para a 
rota e  cronograma de transporte, sempre que as dimensões do equipamento, tipo de material ou 
volume de tráfego assim o exigirem.

15.6 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS A DESVIO DE TRÁFEGO:

15.6.1 Se, por ocasião da entrega dos Sistemas nos locais de instalação houver a necessidade de desvio 
de tráfego, será de responsabilidade da CONTRATADA elaborar o projeto e conseguir a aprovação 
do mesmo junto às agências qualificadas e realizar a implantação civil dos desvios necessários. 
Neste caso, as normas apropriadas deverão ser seguidas, assim como os padrões e regulamentos 
das  agências  públicas  encarregadas.  A  população  deverá  ser  avisada  com  antecedência  das 
modificações.

 
15.7 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À DESTINAÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE:

15.7.1 A  responsabilidade  pela  remoção,  transporte  e  destinação  do  material  escavado  é  da 
CONTRATADA.  Os locais selecionados para disposição devem ser  licenciados em conformidade 
com a legislação vigente.  Cópias das licenças de operação/autorização para utilização destes 
locais,  devem  ser  fornecidas  ao  Metrô.  Em  caso  de  utilização  de  áreas  de  disposição  não 
comerciais,  a  contratada  deverá  obter  junto  ao  proprietário  da área  o  respectivo  termo de 
encerramento com a respectiva concordância coma a quantidade e qualidade do material  ali 
depositado.

15.7.2 É também de responsabilidade da CONTRATADA aprovar as rotas e horários para a circulação de 
caminhões, junto às agências qualificadas.

15.7.3 As normas apropriadas deverão ser aplicadas.
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15.8 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À PROIBIÇÃO DE USO DE MINERAIS E PRODUTOS:

15.8.1 A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei nº 12.684 de 26/07/2007, que proíbe o uso, no Estado, 
de  produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham quaisquer  tipos  de  amianto,  asbesto  ou 
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto no sua composição,  e sendo 
assim:

15.8.1.1 A CONTRATADA está proibida de utilizar ou instalar materiais e equipamentos que contenham 
amianto em suas construções, ampliações e/ou reformas, incluindo as instalações provisórias e os 
equipamentos privados de uso público. 

15.8.1.2 A CONTRATADA deve afixar placas indicativas com a mensagem: “Nesta obra não há utilização 
de amianto ou produtos dele derivados, por serem prejudiciais à saúde”.

15.8.2 A  CONTRATADA obriga-se:

a) a utilizar  produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, 
que tenham procedência legal.

b) no caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 1º do Decreto Estadual nº 
53.047/08, a adquirir os materiais de pessoa jurídica cadastrada do CADMADEIRA.

c) apresentar  em cada medição,  como condição para  recebimento  das  obras  ou  serviços 
executados,  notas  fiscais  de  aquisição  de  produtos  e  subprodutos  de  madeira, 
acompanhadas de declaração de emprego apenas de produtos ou subprodutos listados no 
artigo 1º  do Decreto Estadual  nº  53.047/08, de que as aquisições foram efetuadas de 
pessoas jurídicas cadastrada do CADMADEIRA.

15.9 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

15.9.1 Responder pelo pagamento de todos e quaisquer ônus, tributos e multas oriundas deste contrato, 
inclusive os de origem fiscal, previdenciária e/ou trabalhista.

15.9.1.1 A CONTRATADA é a responsável pelos ônus decorrentes das leis trabalhistas, previdenciárias e 
encargos  sociais,  devendo  manter  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  à  margem  de  quaisquer  ações 
judiciais,  reivindicações  ou  reclamações,  sendo  a  CONTRATADA  em  quaisquer  circunstâncias 
nesse particular, considerada como única e exclusiva empregadora.

15.9.1.2 Na  hipótese  de  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  vir  a  ser  incluída  no  polo  passivo  de  reclamação 
trabalhista, serão retidos os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos valores correspondentes aos 
pedidos, os quais serão devolvidos somente após o trânsito em julgado das referidas ações no 
caso de a COMPANHIA DO METRÔ não vir a ser condenada.

15.9.2 Manter um Engenheiro responsável pelo contrato, o qual deverá estar em contato permanente 
com o representante credenciado pela COMPANHIA DO METRÔ.

15.9.3 Fazer-se  representar,  através  do  Engenheiro  responsável,  nas  reuniões  técnicas  e  de 
coordenação, quando convocada.

15.9.4 Cumprir e fazer cumprir com que todo o pessoal em serviço na obra utilize uniforme, botas de 
segurança e identificação especial, bem como observar os regulamentos disciplinares, de higiene 
e segurança, tanto individual,  como coletivo (inclusive,  portando equipamentos de segurança 
universalmente  consagrados  para  a  função)  que  devem sempre estar  disponíveis  no  local  de 
trabalho, com a obrigatoriedade de observar as exigências emanadas pela CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes) e contidas na legislação em vigor.
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15.9.4.1 Os empregados alocados ao serviços deverão ter vínculo profissional com a CONTRATADA, o qual 
poderá ser mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, inclusive autônomos que preencham os requisitos e se responsabilizem pela 
execução dos serviços.

15.9.5 Observar as normas de Segurança e Saúde no Trabalho constantes da Consolidação das Leis do 
Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 
18, EC-21-003 e outras disposições relacionadas com a matéria. A inobservância do quanto aqui 
exposto ensejará a rescisão do presente contrato.

15.9.6 Cumprir  rigorosamente,  além dos  postulados  legais  vigentes,  no  âmbito  federal,  estadual  ou 
municipal,  as  instruções  contidas  na  Especificação  Contratual  EC-21-003,  emitida  pela 
COMPANHIA DO METRÔ, sob pena de incorrer nas penalidades legais e contratuais estabelecidas e 
ter anotação em seu cadastro pelo descumprimento de quaisquer normas de segurança.

15.10 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

15.10.1 A  CONTRATADA  deverá  desenvolver  e  encaminhar  à  COMPANHIA  DO  METRÔ  um  PLANO  DE 
COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, em até 30 dias da assinatura do contrato, com o 
objetivo  de  estabelecer ações de pronto atendimento e acompanhamento organizado para a 
população envolvida em possíveis cenários emergenciais que possam ocorrer em atividades que o 
Metrô esteja envolvido, de forma a contribuir para a mitigação das consequências da situação, 
bem como monitorar as ações de outros órgãos envolvidos no processo.

15.10.2 A CONTRATADA deverá desenvolver e encaminhar à COMPANHIA DO METRÔ um PLANO DE AÇÃO 
NAS EMERGÊNCIAS  com o  objetivo de  descrever  os procedimentos operacionais,  a partir  da 
caracterização dos diversos cenários emergenciais que possam ocorrer nas diversas atividades 
existentes durante o fornecimento dos Sistemas a fim de prover pronto atendimento de forma 
organizada, diminuindo ou até anulando possíveis consequências.

15.10.2.1 O plano deve  caracterizar  o  potencial  de  risco  conforme a  gravidade  e  a  probabilidade  de 
ocorrência de acidentes, e definir procedimentos operacionais para os cenários emergenciais.

15.10.2.2 O plano deve contemplar as responsabilidades e atribuições de cada um dos agentes envolvidos 
na obra, definir organograma da equipe de atendimento e descrever os procedimentos a serem 
tomados.

15.11 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS:

A Contratada obriga-se a:

15.11.1 Zelar,  no  que  lhe  compete,  pelo  correto  encaminhamento  das  medições,  faturas  e  demais 
documentos  decorrentes  do  presente  contrato,  inclusive  certificando-se  da  identificação  do 
destinatário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão na 
liquidação de compromissos e obrigações por parte da COMPANHIA DO METRÔ.

15.11.2 Apresentar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao presente contrato, 
em conformidade com a Lei Federal nº 6.496 de 07/12/77, devidamente expedida pelo CREA-SP, 
em até 30 (trinta) dias da data da assinatura deste contrato.

15.11.3 Fornecer, no mínimo a 30 (trinta) dias antes do início da montagem, o esquema de segurança e 
atendimento médico de emergência do pessoal alocado na obra.

15.11.4 Elaborar toda a documentação técnica de acordo com o MAN-08-100 e o MAN-10-200 e submetê-la 
à verificação e aprovação da COMPANHIA DO METRÔ.
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15.11.5 Apresentar,  no  prazo  máximo de  30  (trinta)  dias  contados  da  assinatura  deste  contrato,  os 
atestados  de  registro  no  CREA  de  todos  os  profissionais  de  seu  quadro  permanente  ou  de 
autônomo(s)  (com  formação  mecânica,  elétrica  e  eletrônica)  responsáveis  técnicos  pelos: 
projetos executivos; processos de fabricação, montagem e instalação;  procedimentos de ensaios 
e testes;  manuais  de operação e manutenção e treinamentos, acompanhados das respectivas 
ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes ao objeto desta contratação e submetê-
las à verificação e aprovação da COMPANHIA DO METRÔ.

15.11.5.1 Durante  a  vigência  do  contrato,  no  caso  de  substituição  de  qualquer  um  dos  responsáveis 
técnicos,  fica  a  contratada  obrigada  a  proceder  a  devida  substituição  da  anotação  de 
responsabilidade no CREA-SP e a apresentar a respectiva ART para aprovação da COMPANHIA DO 
METRÔ.

15.11.6 Apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da emissão da Ordem de Serviço, 
Plano de Contratação de Fornecedores Aprovados contendo as seguintes informações: Sistema / 
Equipamento, Nome do fornecedor, Número do pedido de compra, Previsão de entrega e Linha do 
Cronograma Específico de Projeto e Fabricação relacionada.

15.11.6.1 O Plano de Contratação de Fornecedores Aprovados deverá ser atualizado quinzenalmente.

15.11.7 Apresentar, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da emissão da Ordem de 
Serviço, Relatório de Acompanhamento da Evolução Física do Contrato, contendo a descrição das 
atividades executadas e o percentual físico realizado em relação a totalidade do contrato.

15.11.7.1 O  Relatório  de  Acompanhamento  da  Evolução  Física  do  Contrato  deverá  ser  atualizado 
quinzenalmente.

15.12 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO DAS VIAS EM ELEVADO E VIAS DE PÁTIOS:

15.12.1 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 30 dias após a  emissão da primeira Ordem de Serviço 
– OS, o Planejamento Geral dos Trabalhos, que deverá conter o Índice de Documentos (ID) e o 
planejamento de elaboração e entrega dos documentos, na forma de cronograma de entrega de 
documentos técnicos, indicando seus prazos de execução. 

15.12.2 O Índice de Documentos (ID)  deverá relacionar todos os documentos necessários e suficientes 
para cumprimento do Escopo de Trabalho, e identificados para cada unidade construtiva. 

15.12.3 A CONTRATADA deverá encaminhar o Planejamento de elaboração e entrega dos documentos, 
separados por conjuntos de documentos. O conjunto de documentos é composto por todos os 
documentos em planta, corte, memoriais e demais documentos necessários para entendimento 
de  projeto,  ou  documentos  necessários  para  atendimento  na  sua  integralidade  de  um 
determinado serviço de obra. Este conjunto de documentos deverá ser entregue à COMPANHIA 
DO  METRÔ  em  um  único  Memorando  de  Remessa.  Este  planejamento  deverá  atender  o 
planejamento de execução da obra, com antecedência de 02 (dois) meses, de modo a não causar 
interrupções no andamento da mesma.

15.12.4 Obriga-se a CONTRATADA a elaborar toda a documentação técnica do Projeto Executivo de Obras 
Civis, em conformidade com as normas e instruções de projeto da COMPANHIA DO METRÔ,  e 
submetê-la à verificação da COMPANHIA DO METRÔ. A sua elaboração deve ser precedida da 
apresentação do Índice de Documentos (ID)  e do Planejamento de elaboração e entrega dos 
documentos. 

15.12.5 Entende-se por projeto executivo o conjunto de documentos técnicos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, a serem elaborados e apresentados pela empresa contratada, tais 
como: desenhos, memoriais de cálculo, memoriais descritivos, relatórios técnicos, planilhas de 
quantidades  para  orçamentos  e  seus  memoriais  justificativos,  etc.,  abordando  no mínimo os 
aspectos constantes da Cláusula de Objeto deste Contrato.
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15.12.6 Todos os documentos deverão ser encaminhados à COMPANHIA DO METRÔ com 20 dias úteis de 
antecedência, no mínimo, em relação à execução, para manifestação da COMPANHIA DO METRÔ 
quanto a sua aprovação.

15.12.7 A CONTRATADA deverá considerar todas as interfaces existentes entre os projetos  civis  e de 
sistemas, durante o desenvolvimento do Projeto Executivo, e somente deverá efetivar a emissão 
do documento após sua compatibilização.

15.12.8 Obriga-se a Contratada a entregar cópias em papel  de toda a documentação, na quantidade 
estabelecida,  gerada  em atendimento  ao  escopo  deste  contrato  acompanhada  do  respectivo 
original e, também em mídia eletrônica, devidamente identificada. Os documentos gerados em 
formato A4 deverão ser entregues nas extensões nativas do programa Br Office (*.ODT, *.ODS) e 
também em “*.PDF”,  e,  os desenhos deverão ser entregues  na extensão nativa do programa 
AutoCAD (*.dwg)  e na extensão “*.PLT” para fins de plotagem. 

15.12.8.1 Documento anterior a aprovação: 
- Classe/Subclasse J2: 3 (três) cópias em papel
- Demais: 2 (duas) cópias em papel
- Emissão de mídia eletrônica. 

15.12.8.2 Documento aprovado:                 
- Emissão de documento original e da mídia eletrônica.

15.12.9 Obrigações da CONTRATADA com relação às interfaces com o trecho Jabaquara – São Paulo / 
Morumbi e Congonhas – Brooklin Paulista e Pátio Água Espraiada em relação aos futuros contratos 
a serem firmados pela COMPANHIA DO METRÔ:

15.12.9.1 Elaborar e fornecer o projeto,  fabricar, transportar e montar as vigas-guia pré-moldadas tanto 
para o Pátio Água Espraiada, suas vias de acesso e os aparelhos de mudança de via (track-switch) 
quanto para as Estações., conforme projeto geométrico das vias do Pátio e conforme localização 
e cotas do topo das vigas-guias das Estações a serem fornecidos pela COMPANHIA DO METRÔ. 

15.12.9.2 O  projeto  das  vigas-guia  do  item  15.12.9.1,  deverá  conter  as  informações  necessárias  e 
suficientes para elaboração de outro projeto e execução das estruturas de apoio dessas vigas 
(geometria, locação, carga, peso de equipamentos e componentes etc.), bem como a execução 
das estruturas das lajes, por empresa(s) a ser(em) contratada(s) para tais finalidades.

 15.12.9.3 Elaborar e fornecer o Procedimento Executivo da viga-guia para o sistema monotrilho.

15.13 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AOS SEGUROS

15.13.1 A  CONTRATADA  obriga-se  a  contratar  para  a  COMPANHIA  DO  METRÔ,  os  seguros  abaixo 
discriminados:

15.13.1.1 Seguro  de  RISCOS  DE  ENGENHARIA,  com condições  especiais  da  modalidade  Obras  Civis  em 
Construção e INSTALAÇÃO E MONTAGEM, em garantia de indenização ao (s) segurado (s), pelas 
avarias,  perdas  e  danos  materiais,  decorrentes  de  acidentes  de  origem súbita  e  imprevista, 
causados aos bens em execução do objeto do contrato;

15.13.1.2 Seguro  de  RESPONSABILIDADE  CIVIL  –  OBRAS  CIVIS,  para  a  cobertura  de  casos  que  possam 
demandar sanções indenizatórias, por danos materiais e pessoais involuntariamente causados a 
terceiros, pessoas e/ou imóveis lindeiros à obra, durante o período de construção até sua total 
conclusão;

15.13.1.3 Seguro  de  INCÊNDIO,  RAIO  E  EXPLOSÃO  DE  QUALQUER  NATUREZA,  para  os  bens  de  sua 
propriedade e aqueles da Companhia do Metrô colocados à sua disposição para a execução deste 
contrato, instalados ou não nos Canteiros de Obras;
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15.13.1.4 Seguro de ACIDENTES PESSOAIS, inclusive para Morte e Invalidez dos seus empregados e demais 
contratados que atuam no objeto deste contrato;

15.13.1.5 Seguro  de  RESPONSABILIDADE  CIVIL,  por  danos  materiais  e  pessoais  causados  à  terceiros, 
abrangendo a frota de veículos terrestres disponibilizados para os trabalhos de execução deste 
contrato;

15.13.1.6 Seguro de RISCOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÓVEIS E ESTACIONÁRIOS, envolvidos diretamente na 
execução das obras objeto deste contrato;

15.13.1.7 Seguro de TRANSPORTE cobrindo perdas e danos dos materiais ou equipamentos transportados, 
durante  o  trânsito  entre  a  origem e  o  destino,  fábricas,  armazéns  e  canteiros  de  obras  da 
contratada ou sub-empreiteiros, até a chegada a obra.

15.13.2 A COMPANHIA DO METRÔ deverá figurar como segurada em conjunto com a CONTRATADA, na 
apólice de seguro de RISCOS DE ENGENHARIA – INSTALAÇÃO E MONTAGEM ( item 15.16.1.1 ), e na 
apólice  do  seguro  de  INCÊNDIO,  RAIO  E  EXPLOSÃO  (item  15.16.1.3)  como  beneficiária, 
exclusivamente  para  os  valores  dos  bens  de  sua  propriedade,  colocados  à  disposição  da 
contratada para a execução do objeto deste contrato.

15.14 OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À VIAGENS

15.14.1 A CONTRATADA arcará com os custos relativos a viagens, estadias e alimentação dos empregados 
da COMPANHIA DO METRÔ, para o acompanhamento de projeto, fabricação e inspeção tanto nas 
dependências da CONTRATADA quanto em eventuais subcontratadas.

15.14.2 A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pelas  diárias  adicionais  por  eventuais  atrasos  cuja 
responsabilidade não sejam da COMPANHIA DO METRÔ.

16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COMPANHIA DO METRÔ

16.1 Para o desenvolvimento dos projetos deverão ser fornecidos à projetista, além da documentação 
técnica,  constante  no  Anexo  3  –  Documentos  Técnicos,  parte  integrante  deste  contrato,  os 
seguintes documentos:

16.1.1 Posição das estações e cota do topo das vigas-guia para o sistema monotrilho nas regiões das 
estações.

16.1.2 Especificações Técnicas; Instruções de Projeto e Instruções Complementares.

16.2 Com relação às interfaces do Escopo da Linha 17 – Ouro - deste Contrato em relação aos futuros 
contratos a serem firmados pela COMPANHIA DO METRÔ, esta deverá fornecer à CONTRATADA:

16.2.1 O projeto geométrico das vias do Pátio  Água Espraiada (projeto planialtimétrico de locação do 
eixo da via), para subsidiar o fornecimento do projeto, a fabricação e a montagem das vigas-guia 
e dos aparelhos de mudança de via (track-switch) para o sistema monotrilho. 

16.2.2 A localização e a cota do topo das vigas-guia para o sistema monotrilho, nas regiões das estações 
da Linha 17 – Ouro, para subsidiar : 1) Elaboração do projeto geométrico de via permanente; 2) 
Elaboração e fornecimento do projeto e a fabricação e montagem das vigas-guia.

16.2.3 A indicação dos trechos de via para a localização dos aparelhos de mudança de via (track-switch) 
para subsidiar a elaboração do projeto geométrico da via permanente da Linha 17 – Ouro.

78



CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

16.3 Obter a Licença Ambiental Prévia, a Licença Ambiental de Instalação e a Licença Ambiental de 
Operação  do  empreendimento.  Inclui-se  a  esta  responsabilidade  a  obtenção  de  outorgas, 
pareceres  e outras exigências,  somente se estas fizerem parte do processo de  obtenção das 
citadas licenças.

16.4 Efetuar os estudos prévios de identificação de áreas potencialmente contaminadas, suspeitas de 
contaminação e contaminadas.

16.5 Efetuar o pagamento do consumo de água e esgoto, luz e força, referente aos canteiros de obras. 

16.6 Realizar os serviços de alteamento de redes de transmissão de energia elétrica.

16.7 Implantar os desvios operacionais provisórios, operacionalização e monitoração dos desvios de 
tráfego, a partir do projeto fornecido pela contratada.

16.8 Pelas tratativas junto à PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo para execução das obras de 
remodelação  ou de  implantação  do  sistema viário  do  trecho  entre  a  Marginal  Pinheiros  e  a 
Estação São Paulo – Morumbi (Linha 4) e do trecho entre as estações Vila Paulista e Hospital 
Sabóia,  com implementação de   canteiro  central  de  no  mínimo 3,0  metros  de  largura,  que 
permita a implantação dos pilares e vigas-guia. 

16.9 Pelas  obras  de  remanejamento  das  interferências  que  não  constaram  na  documentação 
encaminhada pelas Concessionárias com as interferências cadastradas até 31 de agosto de 2010.

17. FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO

17.1 FISCALIZAÇÃO

17.1.1 A COMPANHIA DO METRÔ exercerá ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 
ou por prepostos designados, sustando qualquer atividade em execução que, comprovadamente, 
não esteja sendo realizada, de acordo com o objeto contratado.

17.1.2 Para efeito de fiscalização a CONTRATADA ficará obrigada a:

17.1.2.1 Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela COMPANHIA DO METRÔ ou pelo preposto 
por ela designado,  garantindo-lhe o acesso,  a qualquer tempo,  aos documentos relativos aos 
serviços executados ou em execução, bem como às suas dependências, se for o caso.

17.1.2.2 Atender  prontamente  às  reclamações,  exigências  ou  observações  feitas  pela  COMPANHIA  DO 
METRÔ ou pelo preposto por ela designado, refazendo ou corrigindo, quando for o caso e às suas 
expensas, os serviços que não obedeçam às especificações, normas ou Ordens de Serviços.

17.1.2.3 Sustar qualquer serviço em execução que não esteja, comprovadamente, sendo executado com 
boa  técnica  ou  que  ponha  em  risco  a  segurança  pública  ou  de  bens  de  terceiros, 
independentemente de solicitação da COMPANHIA DO METRÔ.

17.1.3 Para exercer completa fiscalização sobre a execução dos serviços, a COMPANHIA DO METRÔ terá 
amplos poderes, inclusive para:

17.1.3.1 Ordenar a imediata retirada, de suas instalações, de empregado da CONTRATADA que estiver sem 
equipamento de segurança individual necessário, ou ainda, que embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora,  ou  cuja  permanência  na  área  for  considerada  inconveniente  em  razão  de 
comportamento inadequado ou de inaptidão técnica para a execução dos serviços.

17.1.3.2 Exigir, da CONTRATADA, a estrita obediência às especificações e normas contratuais.
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17.1.3.3 Rejeitar ou sustar os serviços insatisfatórios e exigir que estes sejam refeitos na extensão que 
entender necessária.

17.1.3.4 Vetar a utilização de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de processos executivos 
que estejam, a seu juízo, em desacordo com as exigências e padrões técnicos e administrativos 
estipulados pelo presente Contrato.

17.1.3.5 Examinar,  quando  julgar  conveniente  os  documentos  referentes  à  quitação  regular  da 
CONTRATADA para com a Previdência Social.

17.1.4 A ação ou omissão, total  ou parcial, de fiscalização da COMPANHIA DO METRO não restringe e 
nem exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e serviços que são de sua 
atribuição e competência, nem mesmo das obrigações assumidas neste Instrumento.

17.2 INSPEÇÃO

17.2.1 Para a realização da inspeção pela COMPANHIA DO METRÔ ou seu preposto, conforme critérios 
estabelecidos  nas  Especificações  Técnicas,  a  CONTRATADA  se  obriga  a  dispor  de  local  e 
instrumental de teste apropriado e recursos humanos especialmente designados para a atividade. 
Independentemente da inspeção da COMPANHIA DO METRÔ, a CONTRATADA se obriga a manter 
um permanente  esquema  de  controle  de  qualidade  sobre  todos  os  materiais,  componentes, 
processos e equipamentos, bem como dos projetos.

17.2.2. Antes do início da fabricação, a CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da COMPANHIA 
DO METRÔ, o Plano de Inspeção e Teste e os Procedimentos de Inspeção, para cada item do 
fornecimento.

17.2.3 A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência que se fizer necessária, por escrito, a data 
de  início  para  realização  de  cada  inspeção,  independentemente  de  qualquer  programação 
apresentada.

17.2.4 Após comunicação da CONTRATADA à COMPANHIA DO METRÔ, para realização de inspeção, e este 
não ocorrendo na data prevista, por motivos imputáveis à CONTRATADA, esta arcará com todas as 
despesas  decorrentes  da  reinspeção  (tarifas,  estadias  e  deslocamentos),  dos  inspetores  da 
COMPANHIA  DO  METRÔ  ou  seus  prepostos  e  o  valor  apurado  será  descontado  do  próximo 
pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

17.2.5 Para os serviços de inspeção a serem realizados nas instalações de eventuais subcontratadas ou 
fabricantes,  a  CONTRATADA  se  obriga  a  manter  as  mesmas  condições  estabelecidas  nesta 
Cláusula.

17.2.6 A CONTRATADA arcará com os custos relativos a viagens, estadias e alimentação dos empregados 
da COMPANHIA DO METRÔ, para o acompanhamento de projeto, fabricação e inspeção tanto nas 
dependências da CONTRATADA quanto em eventuais subcontratadas.

17.2.6.1 Estão previstas até 30 viagens em classe econômica, com uma estadia de em média 5 (cinco) dias 
úteis de trabalho por viagem, com uma média de 3 empregados por viagem.

17.2.6.2 Os locais de hospedagem deverão ser de fácil acesso, com qualidade adequada e compatível ao 
bom andamento das atividades.

17.2.6.3 A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pelas  diárias  adicionais  por  eventuais  atrasos  cuja 
responsabilidade não sejam da COMPANHIA DO METRÔ.
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18. MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

18.1 REQUISITOS GERAIS

A Montagem, Desmontagem e Instalação dos Sistemas e Equipamentos deverão ser realizadas em 
observância às disposições contidas nos Documentos Técnicos da COMPANHIA DO METRÔ, devendo 
a CONTRATADA observar os seguintes requisitos gerais:

18.1.1 A Montagem, desmontagem e Instalação dos equipamentos não devem provocar interferências no 
funcionamento  de  outros  equipamentos/sistemas,  não  devem  provocar  interferências  com  a 
arquitetura  e  obras  civis  e  devem considerar  as  dimensões  fornecidas  no  projeto  civil  e  do 
gabarito dinâmico do trem.

18.1.2 O acabamento e a instalação de novos equipamentos devem estar em concordância com o projeto 
arquitetônico do local.

18.1.3 As interfaces de montagem, desmontagem e instalação realizadas pela Contratada não devem 
interferir no fluxo e rotina dos passageiros nas linhas e trens.

18.1.4 A CONTRATADA deve restabelecer as características arquitetônicas e civis após a retirada das 
estruturas e equipamentos que não serão mais utilizados e sob sua responsabilidade.

18.1.5 A  CONTRATADA  deve  realizar  as  atividades  de  montagem,  desmontagem  e  instalação  dos 
equipamentos em campo, de acordo com o Plano e Procedimentos de Montagem, Desmontagem e 
Instalação de Sistema e Equipamentos e o Projeto de Instalação.

18.1.6 Todas as atividades devem seguir os critérios de segurança, higiene e medicina do trabalho, 
conforme as normas específicas vigentes, relacionadas neste documento.

18.1.7 Os serviços, materiais, ferramentas e acessórios utilizados pela CONTRATADA devem estar em 
conformidade com os requisitos e normas especificadas pela COMPANHIA DO METRÔ.

18.1.8 A COMPANHIA DO METRÔ poderá intervir nas atividades de montagem, desmontagem e instalação 
quando verificar desvio na qualidade de materiais, serviços e acabamentos.

18.1.9 A CONTRATADA deve sanar quaisquer interferências que venham a ocorrer durante as etapas de 
instalação, montagem e desmontagem dos equipamentos, sob sua responsabilidade.

18.1.10 A CONTRATADA deve disponibilizar informações adicionais relacionadas ao projeto, a montagem, 
desmontagem e instalação, sempre que solicitadas pela COMPANHIA DO METRÔ.

18.1.11 Todos os gabinetes, painéis, suportes, acessórios e demais equipamentos devem ser fixados de 
forma que a estabilidade da instalação do conjunto seja mantida durante toda a vida útil do 
sistema.

18.1.12 A CONTRATADA deve identificar externamente os equipamentos, acessórios, caixas de junção, 
fios  e  cabos,  em  local  de  fácil  visualização,  atendendo  aos  requisitos  estabelecidos  nos 
documentos técnicos da COMPANHIA DO METRÔ.

18.1.13 A  retirada  de  materiais,  entulhos  e  equipamentos  remanescentes  da  implantação  é  de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

18.1.14 A retirada de materiais, entulhos, cabos, suportes, equipamentos e demais itens decorrentes da 
atividade de desmontagem é de responsabilidade exclusiva da Contratada, sendo seu destino 
informado pela COMPANHIA DO METRÔ.
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18.1.15 A CONTRATADA deve considerar, durante as atividades de montagem, desmontagem e instalação, 
a  convivência  com  a  operação  comercial  do  Metrô,  atividades  de  manutenção  corretiva  e 
preventiva da COMPANHIA DO METRÔ, veículos de manutenção e montagem e desmontagem de 
outros Sistemas, devendo estar previstas atividades no período noturno, no caso de interface com 
sistemas em operação comercial.

18.1.16 As atividades de montagem, desmontagem e instalação realizadas pela CONTRATADA não devem 
interferir no fluxo e rotina dos usuários do Metrô.

18.1.17 As atividades de montagem, desmontagem e instalação realizadas pela CONTRATADA na sala de 
controle do CCO não devem interferir na rotina dos funcionários.

18.1.18 A instalação e montagem do cabeamento estruturado, de fios, cabos, conectores e demais itens 
devem ser realizadas em conformidade com as normas especificadas nos documentos técnicos da 
COMPANHIA DO METRÔ.

18.1.19 Os cabos e chicotes de fiação devem ser terminados em conectores múltiplos, em blocos ou 
réguas de terminais, pino ou dispositivo de conexão.

18.1.20 Os cabos que chegam nos conectores devem ser fornecidos com folga no comprimento, de modo 
a permitir a sua remoção.

18.2 PROJETO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS/EQUIPAMENTOS

18.2.1 O  Projeto  de  Montagem,  Desmontagem  e  Instalação  do  Sistema e  Equipamentos  devem  ser 
concebidos de modo a ter todas as informações necessárias para garantir a segurança, qualidade 
e uniformidade na realização dos serviços.

18.2.2 O Projeto deve apresentar estratégias das atividades de montagem, desmontagem e instalação 
quando houver interface ou paralelismo entre os equipamentos/sistemas atuais com os novos, 
viabilizando a implantação sem comprometer a operação comercial.

18.2.3 O Projeto deve prever que a Montagem e Instalação dos novos equipamentos não interfiram no 
acesso de  pessoas,  na operação e na funcionalidade dos  equipamentos  existentes e  dos que 
permaneça.

18.2.4 A CONTRATADA deve revisar e incorporar no Projeto existente, todos os detalhes referente a 
instalação de seus novos equipamentos e dos que saírem sob sua responsabilidade.

18.3 MONTAGEM

18.3.1 A  montagem dos  equipamentos  e  acessórios  deve  ser  executada  com acabamento  completo 
(luvas, guarnições, vedações, prensa cabos, cabos protegidos, partes mecânicas e anilhas), de 
acordo com o projeto e respeitando os padrões ergonométricos, estéticos e arquitetônicos do 
local de instalação.

18.3.2 Todas as interferências que venham a ocorrer durante a montagem de equipamentos em campo 
com a arquitetura, obras civis e com outros equipamentos e nos trens com outros equipamentos e 
sistemas devem ser solucionadas pela CONTRATADA, e as respectivas soluções a serem adotadas 
devem ser aprovadas pela COMPANHIA DO METRÔ.

18.4 DESMONTAGEM

18.4.1 A CONTRATADA deve garantir que o índice de proteção (IP) dos equipamentos instalados não seja 
comprometido pelas atividades de desmontagem.
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18.4.2 A  retirada  dos  cabos,  desmontagem dos  equipamentos  e  acessórios  deve  ser  executada  por 
completo, restaurando os aspectos estéticos e arquitetônicos do local de instalação.

18.4.3 Todas  as interferências que venham a ocorrer  durante a desmontagem de equipamentos em 
campo  com  a  arquitetura,  obras  civis  e  com  outros  equipamentos  e  nos  trens  com  outros 
equipamentos e sistemas devem ser solucionadas pela CONTRATADA, e as respectivas soluções a 
serem adotadas devem ser aprovadas pela COMPANHIA DO METRÔ.

18.5 INSTALAÇÃO

18.5.1 A CONTRATADA deve instalar os equipamentos e acessórios de forma a impedir a ocorrência de 
má  fixação  de  peças  e  conexões,  soldas  frias,  rebarbas,  choques  elétricos  e  outras  não 
conformidades que venham a comprometer a segurança ou a disponibilidade do Sistema.

18.5.2 A instalação dos itens do Sistema de Material Rodante devem respeitar o gabarito dinâmico do 
trem.

18.5.3 A acomodação dos novos  cabos,  quando for  o caso,  não devem comprometer a retirada dos 
equipamentos, acessórios e cabos que perderão sua função.

18.5.4 A  distribuição,  amarração  e  curvatura  dos  cabos  não  devem  causar  esforços  mecânicos  nos 
mesmos, nos conectores e terminais.

18.5.5 A  CONTRATADA  deve  garantir  que  o  índice  de  proteção  (IP)  especificado  em  projeto  dos 
equipamentos se mantenha após a montagem e instalação.

18.5.6 A  execução  do  aterramento  e  demais  conexões  devem  atender  aos  requisitos  contidos  nos 
documentos técnicos da COMPANHIA DO METRÔ.

18.5.7 Durante o processo de montagem e instalação, todos os equipamentos ou trechos da via, onde 
temporariamente existirem pontos com níveis de tensão capazes de causar choques elétricos e 
não protegidos, devem ser isolados e identificados, segundo as normas especificadas vigentes, 
relacionadas nos documentos técnicos da COMPANHIA DO METRÔ.

18.5.8 Após a instalação de cada equipamento, suas carcaças metálicas devem ser aterradas de forma a 
se eliminar a possibilidade de ocorrência de choques elétricos, bem como evitar interferências no 
funcionamento de equipamentos.

18.5.9 As emendas de fios e cabos metálicos devem seguir os critérios estabelecidos nos documentos 
técnicos da COMPANHIA DO METRÔ.

18.5.10 As emendas dos cabos ópticos devem seguir os critérios estabelecidos nos documentos técnicos da 
COMPANHIA DO METRÔ.

18.5.11 Não é permitida a colocação de logotipo de Fornecedores nos equipamentos a serem instalados 
em área pública.

19. MANUTENÇÃO  

19.1 REQUISITOS GERAIS

Deverão  ser  observadas  as  disposições  contidas  nos  documentos  técnicos  da  COMPANHIA  DO 
METRÔ, para Manutenção dos Sistemas e Equipamentos, devendo a CONTRATADA observar como 
requisitos gerais:
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19.1.1 A concepção dos  equipamentos,  módulos,  cartões,  “software”,  instalação e  demais  produtos 
integrantes  do  fornecimento  devem  permitir  facilidades  na  realização  de  atividades  de 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva.

19.1.2 A concepção dos equipamentos, módulos e cartões não deve requerer a utilização de ferramentas 
mecânicas  especiais  nas  atividades  de  manutenção,  montagem  e  desmontagem  (quando 
aplicável).

19.1.3 Devem ser previstas facilidades de acesso a pontos de testes e monitoração de sinais nos módulos 
e cartões para a realização das atividades de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em 
campo.

19.1.4 Não  serão  permitidos  ajustes  e  calibrações  nos  equipamentos  em  campo.  Caso  sejam 
imprescindíveis, estes devem ser realizados no próprio módulo, preferencialmente através de 
software.

19.1.5 O  acesso  ou  substituição  de  módulos  e  cartões  defeituosos  não  deve  requerer  a  remoção, 
desmontagem e ajustes de outros cartões ou módulos.

19.1.6 A substituição de qualquer item deve ser realizada com o equipamento energizado, para que não 
haja interferências funcionais em outros cartões, módulos, equipamentos ou sistemas, exceto em 
situações que comprovadamente afetem a segurança de pessoas ou do sistema.

19.1.7 Os equipamentos, módulos, cartões eletrônicos e interfaces de comunicação devem ser dotados 
de dispositivos de autodiagnóstico de falhas sinalizáveis localmente, através de led´s, displays ou 
interface para computadores (no caso de equipamentos microprocessados) ou remotamente, em 
tempo real.

19.1.8 As  falhas  devem  ser  sinalizadas  e  registradas  de  maneira  que  seja  possível  a  sua  imediata 
identificação, utilizando-se de recursos visuais e mensagens, que possam ser interpretadas sem a 
necessidade de consulta a manuais, tabelas ou outras referências.

19.1.9 Os alarmes e indicações de falhas devem ser diferenciados por níveis de degradação, a serem 
definidos em conjunto com a COMPANHIA DO METRÔ.

19.1.10 A  consulta  dos  eventos  registrados  durante  a  operação  do  sistema (comandos,  indicações  e 
falhas)  deve  ser  realizada de forma “on line” e "off  line",  sem prejuízo  do desempenho ou 
interrupção do funcionamento da aplicação do sistema.

19.1.11 Modificações nos itens fornecidos somente podem ser realizadas com prévia análise, 
aprovação da documentação e autorização da COMPANHIA DO METRÔ.

19.2 MANUTENÇÃO ASSISTIDA  

19.2.1 A  partir  do  início  da  Operação  Comercial,  caberá  à  CONTRATADA  promover  MANUTENÇÃO 
ASSISTIDA, período em que monitorará a operação de todo o sistema fornecido, com uma equipe 
técnica qualificada, e implantará os processos de manutenção preventiva e corretiva.

19.2.1.1 Para o Trecho 1, por 120 (cento e vinte) dias a CONTRATADA restabelecerá imediatamente as 
falhas  com  acompanhamento  da  COMPANHIA  DO  METRÔ  e,  por  mais  60  (sessenta)  dias 
acompanhará e  orientará as equipes  de  manutenção da COMPANHIA DO METRÔ na execução 
destas atividades. 

19.2.1.2 Para os Trechos 2 e 3 a CONTRATADA acompanhará e orientará as equipes de manutenção da 
COMPANHIA DO METRÔ na execução destas atividades por 60 (sessenta) dias. 
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19.2.2 A  CONTRATADA  deverá  fornecer,  no  mínimo 60  (sessenta)  dias  antes  do  início  da  operação 
comercial  do  Trecho  1,  relação  dos  materiais  consumíveis  que  deverão  ser  adquiridos  pela 
COMPANHIA DO METRÔ para os primeiros 180 (cento e oitenta) dias de operação.

20. TREINAMENTO

O Treinamento deverá  ser  realizado em observância às disposições  contidas nos documentos 
técnicos da COMPANHIA DO METRÔ, devendo a CONTRATADA observar como requisitos gerais:

20.1 A  CONTRATADA  deve  elaborar  um  cronograma  específico  para  todas  as  atividades  de 
treinamento.

20.2 A  CONTRATADA  deve  administrar  treinamentos  de  hardware  e  software  para  todos  os 
equipamentos especialmente desenvolvidos, cabendo à COMPANHIA DO METRÔ definir quais os 
equipamentos de prateleira que deverão possuir treinamento detalhado de hardware e software.

20.3 O Programa de Treinamento deve conter os seguintes tópicos: (1) Objetivos de cada módulo; (2) 
Detalhamento do conteúdo a ser ministrado; (3) Carga horária de cada módulo; (4) Número e 
qualificação dos Instrutores; (5) Infraestrutura do treinamento; (6) Materiais didáticos para os 
treinandos;  (7)  Sequência  do  conteúdo  de  cada  módulo;  (8)  Pré-requisitos  exigíveis  dos 
treinandos; (9) Quantidade de treinandos por turma; (10)Métodos de avaliação teórica e prática a 
serem aplicados; (11) Locais de realização dos treinamentos teóricos e práticos.

20.3.1 Cada  treinamento  prático  deve  ser  precedido  pelo  treinamento  teórico  necessário  à  sua 
compreensão.

20.4 Os treinamentos e materiais didáticos devem ser ministrados e elaborados na língua portuguesa e 
(Brasil).

20.5 Os  treinamentos  devem  possibilitar  um  total  domínio  do  desenvolvimento,  implantação, 
manutenção e operação do sistema a ser fornecido.

20.6 A carga horária diária do treinamento não deve ultrapassar o período de 08 (oito) horas.

20.7 Os treinamentos devem ser subdivididos em módulos, de maneira a: (1) Possibilitar o perfeito 
entendimento do seu conteúdo, capacitando e habilitando os treinandos no desempenho de suas 
atividades; (2) Possibilitar o seu entendimento sem a necessidade de ensino de outras unidades 
para  complementá-lo,  exceto  aquelas  que  objetivam  proporcionar  uma  visão  geral  do 
funcionamento de determinado sistema.

20.8 A aprovação do local da realização dos treinamentos ficará a critério exclusivo da COMPANHIA DO 
METRÔ.

20.9 A CONTRATADA deve fornecer toda a Infraestrutura necessária aos treinandos, como transporte, 
alimentação e acomodação.

20.10 Os  currículos  dos  instrutores  que  executarão  os  treinamentos  devem  ser  aprovados  pela 
COMPANHIA  DO  METRÔ  e  sua  qualificação  e  capacitação  didática  devem  ser  devidamente 
comprovada.

20.11 A  CONTRATADA  deve  apresentar  à  COMPANHIA  DO  METRÔ,  o  Programa  de  Treinamento,  a 
metodologia, a didática e o material do treinando a serem utilizados nos treinamentos, cabendo 
à COMPANHIA DO METRÔ a sua aprovação.

20.12 Os  materiais  didáticos  utilizados  nos  treinamentos  devem  contemplar  as  configurações, 
instalações e esquemas utilizados no fornecimento.
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20.13 Os treinamentos devem ser realizados com utilização de manuais de treinamento, podendo ser 
utilizados, como material de apoio, manuais de operação, manutenção, hardware e software, 
esquemas  elétricos  e  eletrônicos,  diagramas,  listagens  de  software  e  demais  documentos 
necessários à perfeita qualificação dos treinandos.

20.14 Devem  ser  utilizados  todos  os  recursos  necessários  para  a  perfeita  compreensão  dos 
treinamentos,  incluindo  instrumentos,  ferramentas,  computadores,  simuladores,  materiais 
audiovisuais, retroprojetores, “data-show”, videoconferência, entre outros.

20.15 Os treinamentos de software devem abranger o sistema operacional, linguagem, compiladores, 
ligadores, scripts específicos, arquitetura, metodologia, geração e demais ferramentas utilizadas 
pelo sistema.

20.16 A COMPANHIA DO METRÔ realizará verificações do nível de aprendizado dos treinandos durante o 
transcorrer do treinamento e, se constatado o não atendimento às expectativas de aprendizado, 
a CONTRATADA deve corrigir de imediato as deficiências.

20.17 A  CONTRATADA  deve  realizar  a  devida  suplementação  do  treinamento,  sempre  que  houver 
modificações no sistema decorrentes de erro ou adequações no projeto.

20.18 Todos os treinamentos devem possuir as partes teórica e prática:

20.18.1 Teórica: deve compreender, de forma detalhada, as tecnologias, especificações, características 
técnicas, descrição funcional e operacional, interfaces, desempenho, requisitos de segurança, 
degradação, fluxo de informações relacionados a seqüência e tempos, procedimentos a serem 
aplicados à operação, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, bem como a compreensão 
de toda arquitetura utilizada no sistema.

20.18.2 Prática:  deve compreender  todos os itens referentes às atividades de operação, manutenção 
preditiva,  preventiva  e  corretiva,  bem  como  a  compreensão  global  do  funcionamento  dos 
equipamentos, envolvendo verificações de sinais, ajustes e simulação de falhas, que passem a ser 
vivenciadas pelos treinandos.

20.19 O  treinamento  prático  deve  possibilitar  a  cada  treinando  executar  individualmente  cada 
seqüência  operacional  ou  de  manutenção  prevista  para  o  equipamento,  visando  o  perfeito 
entendimento e capacitação do treinamento.

20.20 Os  equipamentos  a  serem utilizados  durante  os  treinamentos  práticos  devem ser  iguais  aos 
fornecidos.

20.21 Os treinamentos devem ser subdivididos da seguinte forma: (1) Desenvolvimento e capacitação; 
(2)  Operação;  (3)  Manutenção  preditiva,  preventiva  e  corretiva  em  campo;  (4)  Manutenção 
corretiva em bancada (laboratório).

21. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Toda  a  documentação  técnica  gerada  pela  CONTRATADA  deve  atender  ao  disposto  nos 
documentos técnicos da COMPANHIA DO METRÔ.

21.1 Entrega:

21.1.1 A CONTRATADA é a responsável pela entrega de toda a documentação técnica relacionada nas 
Especificações Técnicas, bem como respeitar os requisitos e as etapas de fornecimento e projeto 
definidas.

86



CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

21.1.1.1 Toda documentação técnica deverá ser encaminhada à COMPANHIA DO METRÔ com Memorando 
de Remessa (MR) e listagem eletrônica de documentos,  gerados pelo Sistema de Controle de 
Documentos Técnicos – DOCON.

21.1.1.2 O  software  Sistema  de  Controle  de  Documentos  Técnicos  –  DOCON  será  fornecido  pela 
COMPANHIA DO METRÔ na data de emissão da Ordem de Serviço – OS.

21.1.2 Toda  documentação técnica para análise deve ser fornecida através de arquivos eletrônicos e 
duas cópias em papel.

21.1.3 Toda  documentação  entregue  para  análise  deve  estar  completa,  de  forma  a  permitir  total 
entendimento do seu conteúdo.

21.1.4 A  documentação  técnica,  cujo  arquivo  eletrônico  esteja  aprovado,  deve  ser  enviada  à 
COMPANHIA DO METRÔ como segue:

21.1.4.1 Arquivos editáveis armazenados em meio eletrônico (mídia óptica)  editável, que atenda o estado 
atual da arte (CD-ROM ou DVD).

21.1.4.2 Original em papel (no caso de arquivo texto) e papel vegetal (para casos de desenhos,  diagramas 
e esquemas).

21.1.4.3 Os procedimentos de inspeção, embalagem, movimentação e transporte de cargas, planos de 
inspeção e testes de instalação podem ser fornecidos em arquivo eletrônicos ou papel.

21.2 Revisão e Aprovação:

21.2.1 Toda revisão de documentação deve ser encaminhada à COMPANHIA DO METRÔ em duas cópias 
em papel e com o respectivo arquivo eletrônico.

21.2.2 A COMPANHIA DO METRÔ analisará a documentação técnica fornecida  pela CONTRATADA num 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, exceto para os manuais de operação, manutenção, 
software e treinamento que serão analisados num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

21.2.3 A COMPANHIA DO METRÔ encaminhará um Relatório de Verificação contendo a aprovação ou os 
comentários do documento técnico.

21.2.4 A CONTRATADA  deve encaminhar à COMPANHIA DO METRÔ, num prazo máximo de 30 (trinta) 
dias  corridos  a  documentação técnica  revisada com os  comentários  incorporados  em arquivo 
eletrônico e a cópia do documento com as devidas alterações.

21.2.5 O fato  de  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  ter  aprovado  determinada Documentação,  não  isenta  a 
CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades disciplinadas neste Contrato.

21.3 Manuais:

A  elaboração,  conteúdo  e  o  procedimentos  dos  Manuais  de  Operação  e  Manutenção  são  os 
estabelecidos nesta Cláusula.

21.3.1 Os Manuais  de Operação deverão abordar,  além do requerido nas normas da COMPANHIA DO 
METRÔ, os seguintes tópicos:

21.3.1.1 Procedimentos para operação do equipamento em caso de falhas. 

21.3.1.2 Cuidados a serem tomados para minimização de falhas e conservação dos equipamentos.

21.3.1.3 Desenhos, diagramas simplificados e descrição funcional dos equipamentos.
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21.3.2 Os  Manuais  de  Manutenção  poderão  ser  elaborados  segundo  modelos  praticados  pelos 
subfornecedores,  mas  apresentados  segundo  formatação  padrão  da  COMPANHIA  DO  METRÔ, 
devendo incluir, no mínimo, os seguintes tópicos:

21.3.2.1 Introdução Teórico-Descritiva  contendo  especificações  técnicas  dos  equipamentos,  finalidade, 
instalação/operação e desenhos gerais. 

21.3.2.1.1 Os  desenhos  de  montagem  geral,  deverão  conter  medidas  de  referência,  os  desenhos  de 
componentes que desgastam deverão conter, quando novos, medidas nominais e suas tolerâncias, 
bem como as medidas limite de sua utilização, diagramas de blocos dos circuitos eletrônicos 
deverão conter informações suficientes para acompanhar o processamento e o fluxo de sinais 
dentro do equipamento, em nível de cartões. 

21.3.2.1.2 Neste diagrama, deverão estar inclusas também as formas de ondas, características de sinais, 
níveis de tensões, corrente, frequência, etc., e dar as respectivas tolerâncias.

21.3.2.2 Plano de Atividades  de  Manutenção Preventiva e revisão geral,  para todos os equipamentos, 
indicando  lista  de  componentes,  a  frequência  mínima  a  ser  atingida  para  verificação  e/ou 
substituição de peças.

21.3.2.3 Procedimentos de  manutenção preventiva  e corretiva  de  emergência,  contendo ferramentas, 
instrumentos necessários, operações e folhas de testes.

21.3.2.4 A  Listagem  de  Peças  deverá  conter  também,  catálogos,  desenhos,  ou  esquemas,  quando 
esclarecedores e indicação de normas, quando se tratar de materiais normalizados.

21.3.2.5 Todos  os  esquemas,  fluxogramas,  gráficos,  ábacos,  desenhos  de  partes  e  equipamentos 
mecânicos, e outras documentações necessárias à manutenção, devem fazer parte integrante dos 
Manuais de Manutenção.

21.3.2.6 Segurança.

21.3.2.7 Tempo padrão de manutenção preventiva.

21.3.2.8 Peças para reposição.

21.3.2.9 Referências bibliográficas.

21.4 Tanto os manuais de operação como os de manutenção, referidos nesta Cláusula, devem possuir 
um tópico de simulação de falhas operacionais, descrevendo a forma de aplicação/normalização 
da simulação, atuação operacional, etc.

21.5 Toda documentação apresentada pela CONTRATADA deverá seguir os seguintes critérios:

21.5.1 A codificação da documentação técnica fornecida em arquivos eletrônicos deve obedecer aos 
procedimentos constantes das Normas MAN-08-100 e MAN-10-200.

21.5.2 A documentação técnica deve ser fornecida utilizando-se um dos seguinte padrões: A1, A2, A3 e 
A4, sendo que os padrões A1 e A2 devem ser utilizados para Esquemas, Desenhos e Projetos de 
Instalação e os padrões A3 e A4 para textos, tabelas e figuras, pode ser aceita no padrão da 
CONTRATADA, desde que atenda aos seguintes requisitos:

21.5.2.1 A capa deve ser preenchida em conformidade com o padrão definido pela COMPANHIA DO METRÔ.
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21.5.2.2 As demais folhas do documento devem conter as seguintes informações: Campo preenchido com o 
código do documento técnico e sua respectiva revisão e responsável técnico e campo preenchido 
com  o  número  seqüencial  e  o  número  total  de  folhas  do  documento.  Todas  as  folhas  do 
documento técnico devem ser rubricadas pela CONTRATADA.

21.5.2.3 A formação da documentação técnica com os padrões A1, A2 e A3 que se refira a Esquemas, 
Desenhos e Projetos de Instalação pode ser aceita no parão da CONTRATADA, desde que atenda 
aos seguintes requisitos: Os documentos devem ser identificados e codificados de acordo com o 
padrão  definido  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ  e  a  codificação  do  documento  no  padrão  da 
COMPANHIA DO METRÔ pode ser realizada através de carimbos, previamente aprovados, desde 
que a visualização seja possível.

21.5.3 Os  documentos  devem  possuir  os  seguintes  campos  preenchidos:  Código  do  Documento, 
Responsável Técnico, Número Sequencial e Total de Folhas, Documentos de Referência, Campo 
com as datas de emissão e aprovação e rubricas da CONTRATADA.

22. PROPRIEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

22.1 A totalidade dos projetos e da documentação técnica relacionados nas Especificações Técnicas, a 
serem elaborados pela CONTRATADA, serão entregues à COMPANHIA DO METRÔ, tornando-se sua 
propriedade, a exceção dos direitos autorais e de propriedade industrial.

22.1.1 A documentação fornecida poderá ser utilizada pela COMPANHIA DO METRÔ para os casos  de 
módulos  para  aquisições  externas  de  Sobressalentes   recomendados  para  Manutenção  e 
ampliações e modificações nos Sistemas.

22.2 A  documentação  técnica  apresentada  à  CONTRATADA  é  de  propriedade  da  COMPANHIA  DO 
METRÔ,  devendo  ser  devolvidas  todas  as  cópias,  uma  vez  cumpridas  as  obrigações  da 
CONTRATADA, relativas ao contrato, sob pena de ser retida a Garantia de Execução Contratual, 
de que trata a Cláusula de Garantia de Execução Contratual.

22.3 Os documentos de hardware e software que estejam, comprovadamente, protegidos por patente 
e que não sejam essenciais à manutenção e operação do sistema, deverão ser depositados em 
juízo numa instituição de fé pública para serem disponibilizados à COMPANHIA DO METRÔ em 
caso de descontinuidade de fabricação ou falência da CONTRATADA ou de suas subcontratadas.

23. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

23.1 A COMPANHIA DO METRÔ poderá determinar a suspensão, total ou parcial, do contrato, mediante 
aviso por escrito à CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

23.2 Na ocorrência do acima previsto, a COMPANHIA DO METRÔ indicará, a título orientativo, o prazo 
estimado e as condições da suspensão.

23.3 Em tal caso, a COMPANHIA DO METRÔ pagará à CONTRATADA somente a importância devida por 
força e nos termos da Cláusula Pagamentos deste Instrumento, pelos serviços realizados até a 
data da efetiva paralisação das atividades, conforme previsto nesta Cláusula.

23.4 Decorridos 120 (cento e vinte)  dias da data da suspensão determinada pela COMPANHIA  DO 
METRÔ,  a  CONTRATADA  deverá  formalizar,  por  escrito,  em  até  15  (quinze)  dias,  eventual 
interesse na rescisão contratual ou em suspender as suas obrigações até que seja normalizada a 
situação. O seu silêncio, após este prazo, será considerado como opção pela suspensão de suas 
obrigações.
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23.5 A comunicação para reinicio dos serviços deverá ser feita por escrito pela COMPANHIA DO METRÔ, 
com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data prevista para tal, período 
no qual deverá ser revisto o planejamento geral  dos trabalhos e readequadas as “Ordens de 
Serviço”, sem contudo ferir qualquer cláusula ou condição definida neste Instrumento.

24. MULTAS E PENALIDADES

24.1 No caso de inadimplemento parcial ou total deste contrato pela CONTRATADA, a COMPANHIA DO 
METRÔ, dependendo da gravidade do fato, e ressalvados os casos previstos no parágrafo único do 
artigo  393  do  Código  Civil  Brasileiro,  poderá  independentemente  de  a  qualquer  momento 
exercer,  o seu direito de  rescindir  este  contrato,   aplicar,   cumulativa ou isoladamente,  as 
seguintes penas:

24.1.1 Advertência e respectiva anotação no Cadastro.

24.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) no primeiro mês, 0,15% (quinze centésimos por cento) no 
segundo mês, 0,2% (dois décimos por cento) no terceiro mês e 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento) no quarto mês do valor correspondente à parcela não realizada, por dia que exceda o 
prazo  estabelecido,  limitado  a  21%  (vinte  e  um  por  cento),  caso  se  verifiquem  atrasos  na 
execução dos serviços, sem prejuízo da Cláusula 25 – Rescisão.

24.1.3 Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total atualizado deste Contrato mencionado 
na Cláusula Preços e o dobro no caso de reincidência, pelo não cumprimento de quaisquer outras 
cláusulas ou condições deste Contrato, exceto para aquelas cujas sanções e procedimentos de 
regularização são os especificamente estabelecidos.

24.1.4 Multa  de  5%  (cinco por  cento)  do  valor  total  atualizado  deste  Contrato,  por  desistência  ou 
descumprimento total do seu objeto.

24.1.5 Multa  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  saldo  atualizado  a  realizar  deste  Contrato,  por 
desistência de conclusão do objeto contratado.

24.1.6 Multa de 0,05% (cinco centésimo por cento) do valor total atualizado deste Contrato mencionado 
na Cláusula Preços, por dia que exceda o prazo estabelecido para a apresentação de Garantia 
Contratual e/ou suas complementações, limitado a 12% (doze por cento).

24.2 Aplicadas as multas, a COMPANHIA DO METRÔ as descontará do primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA, logo após a sua imposição.

24.3 No  caso  de  não  existirem pagamentos  previstos,  efetivamente  configurados,  a  CONTRATADA 
deverá efetuar a quitação da multa em até quarenta e oito horas contadas do recebimento do 
documento de cobrança respectivo, no Departamento de Tesouraria da COMPANHIA DO METRÔ, 
situado na Rua Boa Vista, 175 – 3º andar, São Paulo - Capital, sujeitando-se, em não o fazendo, 
aos procedimentos judiciais cabíveis.

24.4 O não pagamento da multa no prazo estipulado importará ainda a incidência de reajuste , até 
seu efetivo pagamento, conforme fórmula prevista na Cláusula Pagamentos deste contrato.

24.5 O pagamento das multas estabelecidas nesta Cláusula, ou o seu desconto como aqui especificado, 
não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas 
neste  Instrumento  e  nem da  reparação  de  eventuais  danos,  perdas  ou  prejuízos  diretos  ou 
indiretos que vierem a ser causados à COMPANHIA DO METRÔ, a seus empregados, prepostos, 
usuários e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste contrato.
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25. RESCISÃO

25.1 Constitui motivo de rescisão do presente Contrato, unilateralmente pela COMPANHIA DO METRÔ, 
além das situações previstas em Lei, quando, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das 
ocorrências relacionadas a seguir:

25.1.1 Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos, observadas as disposições deste Instrumento;

25.1.2 Atraso injustificado para início da execução do objeto deste Contrato.

25.1.3 A  subcontratação  não  autorizada  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ  ou  efetuada  em  prejuízo  da 
observância das disposições contidas na Cláusula de Subcontratação.

25.1.5 Associação,  fusão,  cisão  ou  incorporação,  da  CONTRATADA,  desde  que  não  comunicada  de 
imediato  a  COMPANHIA  DO  METRÔ,  a  qual  poderá  ou  não  anuir  com  a  continuidade  deste 
Contrato.

25.1.6 Cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Contrato sem prévia comunicação à 
COMPANHIA DO METRÔ, a qual poderá ou não anuir com a condição proposta.

25.1.7 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução do objeto deste Contrato, e desde que não comunicado à COMPANHIA DO METRÔ, a 
qual poderá anuir ou não com a continuidade deste Instrumento.

25.1.8 A dissolução, a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA.

25.1.9 Em qualquer hipótese de rescisão contratual, passarão à propriedade da COMPANHIA DO METRÔ 
os serviços já elaborados ou em elaboração pela CONTRATADA até a data da decisão rescisória.

25.2 Rescindido o Contrato nos casos acima, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções e 
consequências, além daquelas previstas na legislação licitatória e neste Contrato:

25.2.1 Suspensão temporária do cadastro, de participação em licitações e impedimento para contratar 
com a COMPANHIA DO METRÔ,  pelo prazo de 2 anos;

25.2.2 Declaração de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a Administração Pública  enquanto 
perdurarem os  motivos  determinantes  da punição  ou  até  que  seja  promovida a  reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

25.2.3 Responsabilização  da  CONTRATADA  inadimplente  por  prejuízos  causados  à  COMPANHIA  DO 
METRÔ, com retenção de eventuais créditos decorridos e/ou execução da garantida contratual 
estabelecida na Cláusula Garantia de Execução Contratual, até o limite dos prejuízos causados.

26. RECEBIMENTO

26.1 Os  sistemas/equipamentos serão aceitos  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ,  através  de  Termos  de 
Aceitação Provisória – TAP, condição para início da Garantia, desde que atendam às condições 
estipuladas neste contrato, e nos documentos que fazem parte integrante do mesmo, e desde 
que tenham sido concluídos os testes de Comissionamento e não haja pendência considerada 
impeditivas  à  operação  dos  mesmos  pela  COMPANHIA  DO  METRÔ  e  tendo  sido  executada  a 
atividade de treinamento.

26.2 Serão emitidos  Termos de Aceitação Provisória – TAP para os Sistemas em conformidade e nas 
quantidades indicada na cláusula 7 – PAGAMENTOS
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26.3 A COMPANHIA DO METRÔ, a seu exclusivo critério, poderá colocar em operação os equipamentos 
antes da emissão do respectivo Termo de Aceitação Provisória, desde que sua operação não traga 
riscos às pessoas,  nem danifique seus componentes e de terceiros, a menos do desgaste normal 
de funcionamento.

26.3.1 Caso o equipamento entre em operação antes da eliminação de todas as pendências observadas 
durante  o  Teste  de  Comissionamento,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  o  reparo  das 
irregularidades;

26.3.2 Caso a COMPANHIA DO METRÔ decida-se pelo início de operação antes da emissão do Termo de 
Aceitação Provisória, o prazo de garantia técnica começará a transcorrer a partir da entrada em 
operação, sem que isso desobrigue a CONTRATADA de corrigir as deficiências ou irregularidades 
constatadas nos testes de comissionamento, o que deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias 
da entrada em operação;

26.3.3 Caso ocorra a situação prevista em 26.3.2., e as pendências citadas nesse subitem não sejam 
corrigidas no prazo de 120 (cento e vinte) dias da entrada em operação, aplicar-se-á tão somente 
o disposto em 26.1. para fins de contagem de tempo de garantia.

26.4 A  Aceitação  Definitiva  dar-se-á  após  a  avaliação  de  desempenho  em operação  e  desde  que 
tenham sido sanadas todas  as irregularidades eventualmente apontadas durante os testes  de 
comissionamento e entregue toda a documentação conforme “As Built”, confirmando assim, que 
os Sistemas atendem as características exigidas pelas especificações.

26.4.1 Será emitido um Termo de Aceitação Definitiva (TAD) 90 (noventa) dias após a emissão do último 
TAP - Termo de Aceitação Provisória, desde que não existam pendências impeditivas e todos os 
relatórios de avaliação de desempenho e análise de confiabilidade tenham sido aprovados pela 
COMPANHIA DO METRÔ.

27. TESTES

27.1 Toda a sistemática de testes e os procedimentos de testes deverão ser elaboradas conforme 
especificado pela documentação técnica anexa ao Edital que deu origem ao presente instrumento 
e serão submetidos em conformidade com o Cronograma, à aprovação da COMPANHIA DO METRÔ. 
Estes procedimentos deverão estabelecer a seqüência de execução, as condições e pré-requisitos 
necessários, o material e instrumental necessário e os critérios e valores de ajustes especificados. 
Para formalização do resultado dos testes, deverão ser emitidos relatórios de testes, onde os 
responsáveis pelos testes atestarão os resultados obtidos.

27.1.1 A Contratante pode exigir modificações dos equipamentos e/ou das instalações que não atendam 
às  especificações  técnicas,  podendo  inclusive  exigir  a  substituição  total  ou  parcial  dos 
equipamentos, bem como a realização de retrabalhos de instalação, sem quaisquer ônus para a 
Contratante.

27.2 A  CONTRATADA  fornecerá  todos  os  recursos  necessários  e  executará  os  testes  de  Pré-
Comissionamento  e  Comissionamento,  com  a  supervisão  da  Companhia  do  Metrô  ou  seus 
prepostos.  

27.3 TESTES  EM FÁBRICA.

27.3.1 Tratam-se  dos  testes  a  serem  realizados  em  Fábrica,  com  o  objetivo  de  verificar  todas  as 
características  técnicas  dos  equipamentos  e  acessórios,  nas  condições  estipuladas  na 
documentação técnica anexa a este edital. 

27.3.2 A aprovação do resultado dos  Testes  de  Fábrica  pela COMPANHIA DO METRÔ é  um dos  pré-
requisitos para a emissão do respectivo RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE MATERIAL - RIM, bem como 
para o início da instalação dos equipamentos em campo.
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27.4 TESTES DE PRÉ-COMISSIONAMENTO E COMISSIONAMENTO.

27.4.1 Tratam-se  dos  Testes  a  serem  realizados  com  objetivo  de  verificar  se  os  Sistemas  foram 
implantados conforme Projeto Executivo, avaliando todas as funções executadas pelos Sistemas, 
e respectivas interfaces nas condições estipuladas nos procedimentos de testes aprovados.

27.5 Durante  a  fase  de  Pré-Comissionamento  e  Comissionamento,  a  CONTRATADA  é  obrigada  a 
eliminar  toda  pendência  que  venha  a  ser  detectada,  manter  e/ou  substituir,  de  imediato, 
qualquer componente e/ou material que apresente falha ou defeito, bem como os dispositivos de 
testes;

27.6 A  aprovação  do  resultado  do  Pré-Comissionamento  e  Comissionamento,  pela  COMPANHIA  DO 
METRÔ, será o resultado do cumprimento de etapas, que devem ser iniciadas com a inspeção e 
testes dos equipamentos em fábrica (isolados e integrados),  continuar com os testes de Pré-
Comissionamento e terminando com a conclusão dos testes de Comissionamento. 

28. GARANTIA TÉCNICA

28.1 O prazo de garantia de cada um dos Sistemas objeto deste contrato é de 5 (cinco)  anos contados 
da data de emissão dos respectivos Termos de Aceitação Provisória ou da data da entrada em 
operação do equipamento como disciplinado pela Cláusula Recebimento.

28.1.1 A partir do início da Operação Comercial, caberá à CONTRATADA promover o que se denomina 
MANUTENÇÃO ASSISTIDA, conforme item 19.2.1.

28.1.2 Com a liberação do Sistema à Operação Comercial, e após o período de MANUTENÇÃO ASSISTIDA, 
a área de manutenção da COMPANHIA DO METRÔ passa a zelar pelo correto funcionamento do 
mesmo, atuando no seu restabelecimento sem prejuízo as Garantias Contratuais, com base nos 
conhecimentos  adquiridos  nos  treinamentos  às  equipes  da  COMPANHIA  DO  METRÔ  e  na 
documentação fornecida pela CONTRATADA.

28.2 Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá, após pedido formulado, por escrito, pela 
COMPANHIA DO METRÔ, substituir ou reparar, prontamente, sem ônus para a COMPANHIA DO 
METRÔ, e nas próprias instalações desta, quaisquer peças ou componentes do fornecimento que 
não atendam às respectivas especificações e que, durante o seu uso em condições normais de 
operação e manutenção, revelem defeito ou falha de qualquer espécie.

28.2.1 No caso de reparos efetuados nas dependências do fabricante, o prazo máximo que o material 
reparado retorne para a COMPANHIA DO METRÔ, disponível para ser utilizado é de até 30 (trinta) 
dias corridos, contados da data da retirada do equipamento das dependências da COMPANHIA DO 
METRÔ.

28.3 A CONTRATADA deverá comprovar que os equipamentos por ela fornecidos e montados atinjam os 
índices de confiabilidade e desempenho solicitados nas Especificações Técnicas. Quando algum 
equipamento  ou  componente  não  atingir  os  índices  de  confiabilidade  estabelecidos,  a 
CONTRATADA  deverá  apresentar  à  COMPANHIA  DO  METRÔ,  para  aprovação,  as  soluções  que 
venham  corrigir  o  defeito.  As  soluções  que,  comprovadamente  eliminarem  as  pendências  e 
elevarem os índices de confiabilidade e desempenho aos valores estabelecidos na Especificações 
Técnicas,  serão  implementadas  pela  CONTRATADA  no  restante  dos  equipamentos,  às  suas 
expensas.

28.4 A CONTRATADA deverá manter a garantia de 5 (cinco) anos para os sistemas onde foram aplicados 
os materiais e equipamentos fornecidos pela COMPANHIA DO METRÔ.
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28.5 A CONTRATADA garantirá as peças ou componentes reparados durante o período de garantia. No 
entanto, se for comprovada coincidência de defeitos dessas peças ou componentes na maioria dos 
Equipamentos, a CONTRATADA tomará as providências necessárias ao reprojeto e fornecimento 
dessas peças ou componentes, até que o defeito seja sanado sem ônus para a COMPANHIA DO 
METRÔ. 

28.5.1 O prazo de garantia para estas peças ou componentes, citados nos itens 28.3. e 28.5, reiniciar-se-
á após a sua instalação.

28.6 Se  a  CONTRATADA,  dentro  de  10  (dez)  dias  do  recebimento  da  notificação  emitida  pela 
COMPANHIA  DO  METRÔ,  não  adotar  providências  concretas  para  o  início  do  conserto  ou  da 
substituição da parte do fornecimento comprovadamente defeituosa, a COMPANHIA DO METRÔ, 
se assim o desejar, poderá mandar consertar ou substituir as peças ou componentes defeituosos, 
por  conta  e  risco  da  CONTRATADA,  sem que  isso  exima a  mesma de  suas  responsabilidades 
contratuais.

29. SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS E JIGAS DE TESTES

29.1 Após  a  conclusão  do  projeto  executivo,  a  COMPANHIA  DO  METRÔ  verificará  a  relação  dos 
sobressalentes ofertados podendo alterar quantidades ou componentes, respeitando o valor total 
previsto no contrato para esse item.

29.2 A quantidade de sobressalentes de módulos, cartões, peças e componentes deve ser suficiente 
para manter a operação do sistema durante o Período de Garantia e de acordo com as condições 
do fornecimento.

29.3 A relação e quantidade de sobressalentes a ser fornecida devem ser aprovadas pela COMPANHIA 
DO METRÔ.

29.4 A quantidade de sobressalentes deve ser justificada através de um memorial de cálculo, que 
considere os valores de confiabilidade, a quantidade de equipamentos instalados, os prazos de 
reparo e, se for o caso, os prazos de fabricação e/ou importação.

29.5 Os  sobressalentes  adquiridos  que  perderem  sua  atualidade,  dentro  ou  fora  do  Período  de 
Garantia,  por  motivos  de  modificação  e/ou  substituição  por  erro  de  projeto,  por  material 
inadequado  ou  por  utilização  de  mão-de-obra  de  má  qualidade  devem ser  substituídos  pela 
CONTRATADA, sem ônus para a COMPANHIA DO METRÔ.

29.6 Todos  os  sobressalentes  recomendados  devem  possuir  as  mesmas  características  técnicas  e 
qualidade  dos  originais,  e  devem  ser  perfeitamente  intercambiáveis,  sem  a  necessidade  de 
ajustes e adaptações.

30. INTEGRAÇÃO

30.1 A contratada deverá realizar a integração entre todos os sistemas objeto deste contrato, bem 
como, com os demais sistemas,  objeto  de  nova contratação (Telecomunicações,  Alimentação 
Elétrica e Sistemas Auxiliares), necessários ao perfeito funcionamento do Sistema Monotrilho.

30.1.1 A  integração  deverá  possibilitar  a  adequada  comunicação  entre  os  sistemas  e  garantir  o 
desempenho especificado para cada sistema.
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31. PUBLICIDADE

31.1 A CONTRATADA não poderá, sem o consentimento prévio da COMPANHIA DO METRÔ, divulgar este 
instrumento,  ou  qualquer  de  suas  disposições,  previsão,  especificação,  desenho,  projeto, 
modelo, exemplo ou informação fornecida por ou em nome da COMPANHIA DO METRÔ relativas 
ao contrato, para qualquer pessoa não designada para a execução do contrato. As divulgações 
para essas pessoas deverão ser feitas confidencialmente e estender-se ao âmbito necessário á 
execução do contrato.

31.2 A CONTRATADA não deverá, sem prévio consentimento, por escrito da COMPANHIA DO METRÔ, 
fazer  uso  de  qualquer  documento  ou  informação  enumerados  no item 31.1.  desta  Cláusula, 
exceto com o propósito de execução do contrato. 

32. NOVAÇÃO

32.1 Se qualquer das partes contratantes permitir, por tolerância, o descumprimento, no todo ou em 
parte, de qualquer das cláusulas ou condições do presente Contrato ou de seus anexos, tal fato 
não implicará novação das obrigações ora assumidas. 

33. COMUNICAÇÕES

33.1 Todas as comunicações recíprocas, relativas a este Contrato, somente serão consideradas como 
efetuadas se entregues por correspondências endereçadas aos Gestores respectivos, à exceção 
dos documentos mencionados na Cláusula Pagamento, conforme segue:

COMPANHIA DO METRÔ:

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ
Rua Boa Vista, 175 – 3º andar – Centro
São Paulo – SP 
CEP 01014-001
CONTRATO Nº 4220921301

CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL
Endereço
Cidade – Estado 
CEP 
CONTRATO Nº 4220921301

33.1.1 A COMPANHIA DO METRÔ indica através de correspondência anexa ao presente Contrato o nome 
do responsável pela gestão deste Instrumento.

33.1.2 A  CONTRATADA  deverá,  no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias  da  assinatura  deste  instrumento, 
apresentar por escrito o nome do preposto respectivo, obedecendo o modelo da carta de gestão 
entregue pela COMPANHIA DO METRÔ.

33.2 Toda e qualquer notificação ou comunicação relativa a este Contrato deverá ser feita por escrito 
e  somente  será  considerada  se  efetuada  por  fac-símile,  telex  ou  por  correspondência  com 
protocolo de recebimento.

33.3 Em todo e qualquer documento deverá constar, obrigatoriamente, o número deste Contrato.
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33.4 IDIOMA

Este Contrato é redigido na Língua Portuguesa o qual deve prevalecer sobre sua tradução em 
outro idioma, em caso de divergência.

33.4.1 Todos os documentos relacionados a este instrumento, emitidos pela CONTRATADA deverá ser 
redigido na Língua Portuguesa e, caso tenham sido emitidos em Língua estrangeira, deverão ser 
acompanhados da respectiva tradução para a Língua Portuguesa, a qual prevalecerá em caso de 
divergência.

33.4.2 Todas as correspondências relacionados a este instrumento, emitidos pela CONTRATADA deverá 
ser redigido também na Língua Portuguesa. 

34. VINCULAÇÃO AO EDITAL

34.1 O presente  contrato está vinculado ao Edital  da Concorrência Internacional  nº  42209213 e à 
proposta da CONTRATADA.

35. FORO

35.1 As  partes  signatárias  deste  Contrato  elegem,  com  exclusão  de  qualquer  outro,  por  mais 
privilegiado que seja,  o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Cidade de São Paulo,  para 
dirimir litígios decorrentes deste Contrato.

E, por  se acharem justas e acordadas,  firmam as partes o presente Contrato nas vias de início referidas, 
perante as testemunhas abaixo, que terá sua eficácia condicionada à sua publicação no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE, para que produza os efeitos legais.

PELA COMPANHIA DO METRÔ:

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:
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QUARTA  PARTE – ANEXOS
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ANEXO I

INSTRUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS DOS EVENTOS DE PROJETO EXECUTIVO CIVIL E OBRAS CIVIS DO 
SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO

1. FINALIDADE

Regulamentar os critérios e os procedimentos para a liberação dos pagamentos após a conclusão 
de cada Evento de Projeto Executivo Civil e Obras Civis do Sistema Monotrilho da Linha 17 - Ouro 
do Metrô de São Paulo. 

2. PREÇOS GLOBAIS

Todos os Preços Globais dos eventos mencionados nesta Instrução, serão calculados, obrigatoriamente, 
pelo  produto  do  percentual  (%)  estabelecido  pela  Companhia  do  Metrô  na  Planilha  de  Eventos  e 
Percentuais  de Projeto Executivo  Civil  e Obras Civis pelo Valor  Total  apresentado pela  Proponente, 
conforme o Modelo de Planilha de Serviços e Preços do Edital.

Os  Preços Globais referem-se a serviços prontos, sendo que para a sua execução, a Proponente 
deverá  considerar   todos  os  custos  envolvidos  para  a  sua  consecução,  mesmo  aqueles  não 
mencionados expressamente nesta Instrução. Dentre os quais, destacamos os custos dos insumos 
de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, ferramentas, transporte 
interno e externo de insumos, mobilização e desmobilização de insumos, administração central e 
local, imprevistos, impostos, taxas, tributos, lucro.
  
As descrições dos serviços que constituem os eventos da  Planilha de Eventos e Percentuais  de 
Projeto  Executivo  Civil  e  Obras  Civis são  complementadas  pela  presente  Instrução  e  pelos 
Documentos constantes do Edital.

3. LIBERAÇÕES DE PAGAMENTOS

As liberações dos pagamentos serão feitas mensalmente pela Contratante após a constatação da 
conclusão de cada Evento, até o percentual limite conforme mencionado na Planilha de Eventos e 
Percentuais  de Projeto  Executivo Civil  e Obras Civis,  mediante aviso dirigido à contratante por 
escrito.

As liberações de pagamentos deverão refletir efetivamente a evolução física da Obra, através da 
constatação da conclusão dos Eventos, caracterizados pela entrega dos serviços que compõem os 
Eventos,  através  da  emissão  de  documento  de  Atestado  de Conclusão  de  Evento  (ACE) pela 
Contratante.

Não caberá nenhum pagamento adicional do Preço Global contratual, uma vez que nos mesmos estão 
incorporadas as particularidades do local e do projeto.

4. RELAÇÃO  DE EVENTOS:

01- Projeto Executivo de Obras Civis e Arquitetura;
02- Instalação e Operação do Canteiro;
03- Investigações Geotécnicas;
04- Implantação de Desvio de Tráfego;
05- Remanejamento de Interferências;
06- Drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho;
07- Pavimentação e/ou recomposição de pavimentos;
08- Contenções e Fundações;
09- Pilares e Vigas moldadas “in loco”;
10- Vigas-guia pré-moldadas para monotrilho;
11- Passagem de emergência;
12- Estrutura de suporte para Aparelho de Mudança de Via;
13- Aparelho de Mudança de Via - Track Switch;
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14- Sobressalentes de Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais;
15- Ponte para Transposição do Rio Pinheiros.

Nº DO EVENTO:  01

EVENTO     : Projeto Executivo de Obras Civis e Arquitetura

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• o  projeto  executivo  da  totalidade  das  fundações,  blocos,  pilares,  travessas,  viga-guia,  drenagem,  viário, 
pavimentação, remanejamento de interferências;

• o  projeto  de  fabricação  da  viga-guia  para  o  sistema  monotrilho,  compreendendo  materiais,  métodos  e 
processos para fabricação das vigas pré-moldadas;

• todo os desenhos, memoriais de cálculo, memoriais descritivos, relatórios técnicos, planilhas de quantidades;

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:

parcela % item

1 1,00% na aprovação do cronograma de entrega do projeto e do Índice de Documentos,

2 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Jabaquara e Hospital 
Sabóia

3 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Hospital Sabóia e 
Cidade Leonor

4 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Cidade Leonor e Vila 
Babilônia

5 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Vila Babilônia e Vila 
Paulista

6 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Vila Paulista e Jardim 
Aeroporto

7 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Jardim Aeroporto e 
Brooklin Paulista, incluindo o enlace da ligação com a Estação Congonhas

8 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Brooklin Paulista e 
Congonhas (exceto enlace)

9 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Brooklin Paulista e 
Vereador José Diniz

10 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Vereador José Diniz e 
Água Espraiada

11 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Água Espraiada e Vila 
Cordeiro

12 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Vila Cordeiro e Chucri 
Zaidan

13 4,95% na aprovação  do projeto de obra  civil  do trecho entre as estações  Chucri  Zaidan e 
Morumbi CPTM

4 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre a estação Morumbi CPTM e o 
início da ponte sobre o Rio Pinheiros

15 4,95% na aprovação do projeto de obra civil da ponte sobre o Rio Pinheiros
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parcela % item

16 4,95% na aprovação do projeto de obra civil  do trecho entre o final da ponte sobre o Rio 
Pinheiros e a estação Panamby

17 4,95% na  aprovação  do  projeto  de  obra  civil  do  trecho  entre  as  estações  Panamby  e 
Paraisópolis

18 4,95% na  aprovação  do  projeto  de  obra  civil  do  trecho  entre  as  estações  Paraisópolis  e 
Américo Mourano

19 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Américo Mourano e 
Estádio Morumbi

20 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do trecho entre as estações Estádio Morumbi e 
São Paulo – Morumbi (Linha 4)

21 4,95% na aprovação do projeto de obra civil do Pátio Água Espraiada e seus acessos

0.00%

O valor referente a cada uma das parcelas de 2 a 20 será liberado do seguinte forma:

parcela % item

a 40.00% na entrega do projeto aprovado das vigas guias referentes ao trecho

b 30.00% na entrega do projeto aprovado dos pilares e travessas referentes ao trecho

c 30.00% na entrega do projeto aprovado das fundações, blocos e demais projetos referentes ao 
trecho (contenções, desvio de tráfego, drenagem, viário, pavimentação, urbanização, 
manejo de vegetação, dentre outros)

Nº DO EVENTO: 02

EVENTO  : Instalação e Operação do Canteiro 

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

Todos os custos de Implantação, Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do canteiro, tais como:

Implantação:

• a limpeza e a regularização do terreno;
• a construção  de todos os canteiros necessários para execução da obra,  bem como a     correspondente 

demolição e remoção ao término da obra;
• as edificações provisórias, inclusive containers, de uso da Contratada e Contratante;
• os depósitos descobertos com piso de concreto desempenado;
• as áreas com recobrimento de brita ou pedrisco;
• arruamento interno aos canteiros, inclusive passeios, guias, sarjetas e pavimentação;
• as redes básicas de água, esgoto e drenagem;
• as redes básicas para força, luz e telefone, e ar comprimido;
• os tapumes móveis e/ou muro pré-moldado;

Limpeza:

• varrição e limpeza diária das instalações do canteiro;
• limpeza das ruas e locais que vierem a ser sujos em consequência da obra;
• limpeza dos locais de trabalho, que deverão apresentar-se arrumados e desimpedidos;
• coleta e disposição de lixos e entulhos,  quando a  execução da obra impedir  o atendimento pela limpeza 

pública;
• condução de águas pluviais e esgotos, quando de responsabilidade da obra;
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Operação e Manutenção do Canteiro :

• adoção  de serviços e dispositivos que minimizem os transtornos causados à população, tais como: ruídos, 
poeira, gases, bloqueios de acesso, dentre outros;

• manutenção e conservação de passeios e passagem de pedestres, instalações provisórias e iluminações;
• fornecimento,  montagem  e conservação  de placas  de compensado  e/ou  chapa,  para  comunicação  visual 

provisória, interna e externa ao canteiro de obras;
• fornecimento, colocação, retirada e movimentações de chapas metálicas para cobertura de valas;
• a sinalização da obra com baldes, cavaletes, cones, placas dentre outros., inclusive seus deslocamentos;
• a manutenção dos tapumes fixos e móveis e os seus deslocamentos;
• a manutenção das redes básicas e das instalações provisórias de canteiro;
• as despesas com ligações das redes básicas nas redes públicas;
• as despesas com locação de imóveis e/ou containers;
• as despesas com refeição e alojamento;
• as despesas com telefonia local;
• grupo gerador.

Vigilância:

• vigilância necessária à  perfeita  segurança das instalações  provisórias de canteiro,  tais  como:  alojamentos, 
almoxarifado, escritório, guaritas de acesso, bota-fora, armazéns, frentes de obra, passarelas e outros.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, parcelado como segue:

parcela % item

1 40.00% na conclusão da  Implantação dos canteiros.

2 60.00%
em parcelas  mensais  iguais,  considerando o número de meses de duração  da obra, 
exclusive os meses de desativação do canteiro

Nº DO EVENTO: 03

EVENTO:   Investigações Geotécnicas 

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• a elaboração da programa de investigações geotécnicas e do cronograma de execução das investigações 
geotécnicas;

• todos  os  materiais  de consumo que intervêm diretamente  nos  serviços,  transporte  e  seguro até  a  obra, 
descarga e armazenamento no local adequado, perdas e reaproveitamentos;

• toda mão de obra habilitada para cada serviço específico, utilizada para: execução das sondagens, coleta de 
amostras e ensaios geotécnicos de campo e laboratório, execução de todas as atividades de apoio e controle 
necessárias aos serviços, excluída a mão de obra referente à manutenção de equipamentos;

• todos  os  equipamentos,  máquinas  e  veículos  que  intervêm  diretamente  na  execução  dos  serviços  e  no 
transporte de materiais e amostras de solo, inclusive os materiais de consumo, operação,  energia elétrica, 
água, depreciação, juros e manutenção preventiva e corretiva.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:
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parcela % item

1 1,00% na aprovação do programa de investigações geotécnicas e do cronograma de execução 
das investigações geotécnicas, 

2 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Jabaquara 
e Hospital Sabóia

3 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Hospital 
Sabóia e Cidade Leonor

4 4,95% após a  conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Cidade 
Leonor e Vila Babilônia

5 4,95% após  a  conclusão  das  investigações  geotécnicas do  trecho  entre  as  estações  Vila 
Babilônia e Vila Paulista

6 4,95% após  a  conclusão  das  investigações  geotécnicas do  trecho  entre  as  estações  Vila 
Paulista e Jardim Aeroporto

7 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas entre as estações Jardim Aeroporto e 
Brooklin Paulista, incluindo o enlace da ligação com a Estação Congonhas

8 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Brooklin 
Paulista e Congonhas, (exceto enlace)

9 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Brooklin 
Paulista e Vereador José Diniz

10 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Vereador 
José Diniz e Água Espraiada

11 4,95% após  a  conclusão  das  investigações  geotécnicas do  trecho  entre  as  estações  Água 
Espraiada e Vila Cordeiro

12 4,95% após  a  conclusão  das  investigações  geotécnicas do  trecho  entre  as  estações  Vila 
Cordeiro e Chucri Zaidan

13 4,95% após a  conclusão das  investigações  geotécnicas do trecho entre as estações  Chucri 
Zaidan e Morumbi CPTM

14 4,95% após  a  conclusão  das  investigações  geotécnicas do  trecho  entre  entre  a  estação 
Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio Pinheiros

15 4,95% Após a conclusão das investigações geotécnicas da ponte sobre o Rio Pinheiros

16 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre o final da ponte sobre 
o Rio Pinheiros e a estação Panamby

17 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Panamby e 
Paraisópolis

18 4,95% após  a  conclusão  das  investigações  geotécnicas do  trecho  entre  as  estações 
Paraisópolis e Américo Mourano

19 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Américo 
Mourano e Estádio Morumbi

20 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do trecho entre as estações Estádio 
Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

21 4,95% após a conclusão das investigações geotécnicas do Pátio Água Espraiada e seus acessos
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Nº DO EVENTO: 04

EVENTO:   Implantação de Desvio de Tráfego 

PRELIMINARES: 

O evento inclui:
 

• fornecimento e a instalação da sinalização horizontal, vertical e semafórica; 
• a implantação e a manutenção dos serviços de desvio de tráfego; 
• o remanejamento da sinalização horizontal, vertical e semafórica;
• a demolição e a recomposição de guias, sarjetas, passeios, pavimentação, dentre outros;
• fornecimento e a colocação de tapumes fixos e móveis e seus deslocamentos, cavaletes, baldes, cones, dentre 

outros;
• veículos para circulação, remoção de interferências e deslocamento de materiais de canalização;
• a prestação dos serviços de  implantação,  operacionalização  e monitoramento  dos desvios provisórios do 

sistema viário ficará a cargo da Companhia do Metrô.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:

parcela % item

1 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Jabaquara e Hospital Sabóia

2 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Hospital Sabóia e Cidade Leonor

3 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Cidade Leonor e Vila Babilônia

4 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Vila Babilônia e Vila Paulista

5 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Vila Paulista e Jardim Aeroporto

6 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Jardim Aeroporto  e  Brooklin  Paulista,  incluindo  o  enlace  da  ligação  com  a  Estação 
Congonhas

7 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Brooklin Paulista e Congonhas (exceto enlace)

8 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Brooklin Paulista e Vereador José Diniz

9 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Vereador José Diniz e Água Espraiada

10 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Água Espraiada e Vila Cordeiro

11 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Vila Cordeiro e Chucri Zaidan

12 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Chucri Zaidan e Morumbi CPTM

13 5,25% após a conclusão da implantação  dos desvios de tráfego do trecho entre a estação 
Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio Pinheiros
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parcela % item

14 5,25% após a  conclusão da implantação  dos desvios de tráfego do trecho entre o final da 
ponte sobre o Rio Pinheiros e a estação Panamby

15 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Panamby e Paraisópolis

16 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Paraisópolis e Américo Mourano

17 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Américo Mourano e Estádio Morumbi

18 5,25% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do trecho entre as estações 
Estádio Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

19 5,50% após a conclusão da implantação dos desvios de tráfego do Pátio Água Espraiada e seus 
acessos

Nº DO EVENTO: 05

EVENTO:   Remanejamento de Interferências   

PRELIMINARES: 

O evento inclui: 

• galeria de córrego;
• rede de água potável;
• rede de água pluvial;
• rede de esgoto;
• rede de gás;
• rede de energia elétrica e iluminação pública;
• rede de telecomunicação;
• rede de TV a cabo;
• rede de sinalização semafórica;
• a obtenção de cadastros das redes junto as concessionárias e confirmação dos mesmos no local;
• a remoção da rede existente, a execução da rede nova e a recomposição da área remanejamento na sua forma 

original;
• a carga, o transporte, a descarga, o espalhamento do material demolido e escavado, no bota fora;
• a proteção contra corrosão e descarga elétrica;
• ensaios e testes;
• “As Built”.

Os serviços de remanejamento de redes de transmissão de energia elétrica, ficarão a cargo da Companhia do Metrô.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:

parcela % item

1 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Jabaquara e Hospital Sabóia

2 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Hospital Sabóia e Cidade Leonor

3 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Cidade Leonor e Vila Babilônia
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parcela % item

4 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Vila Babilônia e Vila Paulista

5 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Vila Paulista e Jardim Aeroporto

6 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Jardim  Aeroporto  e  Brooklin  Paulista,  incluindo  o  enlace  da  ligação  com  a  Estação 
Congonhas

7 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Brooklin Paulista e Congonhas, (exceto enlace)

8 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Brooklin Paulista e Vereador José Diniz

9 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Vereador José Diniz e Água Espraiada

10 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Água Espraiada e Vila Cordeiro

11 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Vila Cordeiro e Chucri Zaidan

12 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Chucri Zaidan e Morumbi CPTM

13 5,00% após  a  conclusão  dos  remanejamentos  de  interferências do  trecho  entre  a  estação 
Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio Pinheiros

14 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências da ponte sobre o Rio Pinheiros

15 5,00% após  a  conclusão  dos  remanejamentos  de interferências do trecho  entre o  final  da 
ponte sobre o Rio Pinheiros e a estação Panamby

16 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Panamby e Paraisópolis

17 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Paraisópolis e Américo Mourano

18 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Américo Mourano e Estádio Morumbi

19 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do trecho entre as estações 
Estádio Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

20 5,00% após a conclusão dos remanejamentos de interferências do Pátio Água Espraiada e seus 
acessos

Nº DO EVENTO: 06

EVENTO:  Drenagem superficial ao longo da faixa de implantação do monotrilho.

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• a escavação, a carga, o transporte, a descarga e o espalhamento do material;
• o reaterro e a compactação do material;
• o fornecimento, o manuseio, o assentamento e o ajustamento da tubulação;
• a execução de  caixas de passagem e poços de visita;
• o fornecimento e o assentamento de tampões;
• o  fornecimento e a colocação de lastro;
• o fornecimento e a colocação de manta geotêxtil, brita e areia;
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• o fornecimento e a colocação de boca de lobo e/ou de leão.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:

parcela % item

1 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Jabaquara e 
Hospital Sabóia

2 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Hospital 
Saboia e Cidade Leonor

3 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Cidade 
Leonor e Vila Babilônia

4 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Vila Babilônia 
e Vila Paulista

5 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Vila Paulista e 
Jardim Aeroporto

6 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho entre  as  estações  Jardim 
Aeroporto e Brooklin Paulista, incluindo o enlace da ligação com a Estação Congonhas

7 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Brooklin 
Paulista e Congonhas, (exceto enlace)

8 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Brooklin 
Paulista e Vereador José Diniz

9 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Vereador José 
Diniz e Água Espraiada

10 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Água 
Espraiada e Vila Cordeiro

11 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Vila Cordeiro 
e Chucri Zaidan

12 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Chucri Zaidan 
e Morumbi CPTM

13 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre a estação Morumbi CPTM 
e o início da ponte sobre o Rio Pinheiros

14 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre o final da ponte sobre o 
Rio Pinheiros e a estação Panamby

15 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Panamby e 
Paraisópolis

16 5,25% após a conclusão das drenagens superficiais do trecho entre as estações Paraisópolis e 
Américo Mourano

17 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Américo 
Mourano e Estádio Morumbi

18 5,25% após  a  conclusão  das  drenagens  superficiais do  trecho  entre  as  estações  Estádio 
Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

19 5,50% após a conclusão das drenagens superficiais do Pátio Água Espraiada e seus acessos
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Nº DO EVENTO:  07

EVENTO:   Pavimentação e/ou recomposição de pavimentos

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• o pavimento rígido;
• o pavimento flexível;
• o pavimento com blocos articulados ou intertravados;
• o pavimento com paralelepípedos.

Este preço inclui também, sem a eles se limitar, os seguintes serviços:

• o preparo de caixa, inclusive troca de solo e reforço do sub-leito quando necessário;
• o fornecimento, o lançamento, o espalhamento e a compactação da bica corrida, ou da brita graduada, ou do 

macadame hidráulico, do macadame betuminoso, do binder e do concreto asfáltico;
• o fornecimento e aplicação da imprimação betuminosa;
• o aço, a tela metálica e acessórios;
• o fornecimento, o lançamento, o adensamento, o acabamento e a cura do concreto;
• o preparo e a execução das juntas longitudinais e transversais;
• o fornecimento e a aplicação dos materiais de isolamento da sub-base;
• o fornecimento  e a  execução do coxim de areia,  o  fornecimento e a  colocação de blocos articulados  de 

concreto ou paralelepípedos, o rejuntamento conforme especificado no projeto e os arremates;
• o fornecimento e o assentamento de guias;
• a execução da sarjeta de concreto.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:

parcela % item

1 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Jabaquara e Hospital Saboia

2 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Hospital Saboia e Cidade Leonor

3 5,25% após  a  conclusão  da  pavimentação  e/ou  recomposição  de  pavimentos entre  as 
estações Cidade Leonor e Vila Babilônia

4 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Vila Babilônia e Vila Paulista

5 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Vila Paulista e Jardim Aeroporto

6 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Jardim Aeroporto e Brooklin Paulista, incluindo o enlace da ligação 
com a Estação Congonhas

7 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Brooklin Paulista e Congonhas, (exceto enlace)

8 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Brooklin Paulista e Vereador José Diniz

9 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Vereador José Diniz e Água Espraiada
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parcela % item

10 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Água Espraiada e Vila Cordeiro

11 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Vila Cordeiro e Chucri Zaidan

12 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Chucri Zaidan e Morumbi CPTM

13 5,25% após  a  conclusão  da  pavimentação  e/ou  recomposição  de  pavimentos entre  a 
estação Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio Pinheiros

14 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre o final da ponte sobre o Rio Pinheiros e a estação Panamby

15 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Panamby e Paraisópolis

16 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Paraisópolis e Américo Mourano

17 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Américo Mourano e Estádio Morumbi

18 5,25% após a conclusão da pavimentação e/ou recomposição de pavimentos do trecho 
entre as estações Estádio Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

19 5,50% após a  conclusão da  pavimentação e/ou  recomposição de  pavimentos do  Pátio 
Água Espraiada e seus acessos

Nº DO EVENTO: 08

EVENTO:   Contenções e Fundações

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• estaca tipo raiz;
• estaca escavada a céu aberto;
• estaca escavada com bentonita;
• estaca metálica;
• estaca tipo hélice;
• estacão.

Este evento inclui também, sem a eles se limitar, os seguintes serviços:

• acompanhamento técnico por meio de relatórios mensais;
• o preenchimento de vazios com material especificado;
• a execução da estaca/estacão com ou sem bentonita;
• o fornecimento e a cravação de perfis metálicos;
• corte e a emenda de perfis metálicos;
• a carga, a retirada, a descarga e o transporte de perfis metálicos;
• fornecimento e a cravação da camisa metálica;
• preparo da cabeça da estaca;
• fornecimento e o lançamento do concreto;
• fornecimento, o manuseio e a colocação do aço;
• fornecimento e a colocação de gabião, e outros serviços similares de contenção.
• o fornecimento, a colocação e a retirada de pranchões de madeira;
• a escavação a céu aberto, sob ar comprimido e/ou com bentonita, a carga, o transporte vertical e horizontal, a 

descarga, o espalhamento do material escavado no bota-fora.
• o tratamento do maciço do solo quando necessário;
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• eventuais estruturas metálicas provisórias.
• a  escavação  mecânica,  a  escavação  manual  nos  locais  de  difícil  acesso  aos  equipamentos,  a  carga  e  a 

regularização do fundo de escavação;
• os serviços de aterro e/ou reaterro compactados.
• a execução de serviços acessórios necessários e/ou convenientes, tais como esgotamento de água, eventual 

drenagem superficial, acessos a escavações, dentre outros;
• a demolição e a retirada de pavimento, passeio, guia e sarjeta, de obstáculos, restos de fundações e matacões 

encontrados na escavação, a eventual utilização de explosivos;
• o transporte e a descarga de material escavado até o bota-fora;
• o espalhamento de material proveniente da escavação em bota-fora ou armazém;
• o corte, a carga, o transporte e a descarga de material para aterro e/ou reaterro;
• fornecimento, colocação e retirada de pranchões de madeira;
• o  fornecimento,  a  montagem,  a  desmontagem  de  estroncamento  e  contraventamento  ou  travamento, 

inclusive acessórios; o corte, a emenda, a retirada, a carga, o transporte e a descarga de  perfis metálicos;
• o fornecimento e a aplicação de concreto projetado e tela metálica para a estrutura de contenção;
• o fornecimento, a colocação, a retirada e o transporte de perfis metálicos e placas de concreto para cobertura 

de vala;
• a instalação e operação do sistema de controle de água subterrânea;
• o fornecimento e a instalação de aterramento e barra  chata para o Sistema de Proteção contra  Descarga 

Atmosférica (SPDA)
  
LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, será medido por (un) unidade de bloco de fundação executado, proporcionalmente, a quantidade total ao 
longo do traçado, e parcelado como segue:

parcela % item

1 50.00% Na conclusão do conjunto de estacas do bloco de fundação, 

2 50.00% Na conclusão do bloco de fundação. 

Nº DO EVENTO: 09

EVENTO:   Pilares e Vigas (travessas) moldadas “in loco”

PRELIMINARES: 

O  evento inclui:

• acompanhamento técnico por meio de Relatórios Mensais;
• o fornecimento, o lançamento, o adensamento, os acabamentos e a cura do concreto; 
• o tamponamento dos furos; independentemente do processo e da finalidade a que se destina o concreto;
• a  forma,  a  desforma,  o  escoramento  e  travamento,  independentemente  do  material  utilizado  e  da  sua 

aplicação;
• o  fornecimento  do  aço,  o  corte,  o  dobramento,  o  manuseio,  as  emendas,  os  arames,  os  gabaritos,  os 

espaçadores, as soldas, os caranguejos e a colocação do aço nas formas.

Este evento inclui também, sem a eles se limitar, os seguintes serviços:

• a limpeza da forma e da armação;
• o cimbramento das estruturas, inclusive o vigamento para transferência de carga, a regularização do terreno, 

os calços e eventual fundação;
• a colocação de peças pré-moldadas, inclusive o nivelamento da superfície;
• o fornecimento e a aplicação de junta elástica estrutura tipo Jeene ou similar;
• o fornecimento e a colocação de placa de conglomerado de madeira betumada;
• o fornecimento e a colocação de placas de isopor ou similar;
• o fornecimento e a colocação de veda junta tipo Fugenband ou similar;
• o fornecimento e a colocação de materiais embutidos no concreto;
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• eventuais estruturas metálicas incorporadas à estrutura de concreto.
• a execução do acabamento (revestimento e proteção do concreto aparente)
• o fornecimento e a instalação de aterramento e barra  chata para o Sistema de Proteção contra  Descarga 

Atmosférica (SPDA)

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, será medido por (un) unidade de  pilar e viga travessa moldado “in loco” executado, proporcionalmente, a 
quantidade total ao longo do traçado, e parcelado como segue:

Parcela % item

1 90.00% Na conclusão da obra bruta do pilar e viga (travessa) moldada “ in loco”,

2 10.00%
Na conclusão do acabamento (revestimento e proteção do concreto aparente) do pilar 
e viga (travessa) moldado in loco.

Nº DO EVENTO: 10

EVENTO:   Vigas-guia pré-moldadas para monotrilho

PRELIMINARES: 

O  evento inclui:

• relatórios mensais de acompanhamento técnico e supervisão das atividades de fabricação, armazenamento, 
transporte, içamento, montagem, ajustes e concretagem “in loco” das vigas-guia 

• o  fornecimento,  o  transporte,  o   lançamento,  o  adensamento,  os  acabamentos  e  a  cura  do  concreto 
independentemente do processo utilizado e da finalidade a que se destina o concreto; o tamponamento dos 
furos;

• a forma, a desforma, o escoramento, travamento e ajustes de geometria, independentemente do material 
utilizado e da sua aplicação;

• o  fornecimento  do  aço,  o  corte,  o  dobramento,  o  manuseio,  as  emendas,  os  arames,  os  gabaritos,  os 
espaçadores, as soldas, os caranguejos e a colocação do aço nas formas;

• o  fornecimento  de aço  de protensão,  cabos,  inclusive molas  e  bainhas,  manuseio,  corte,  montagem dos 
carretéis,  montagem  de  cabos,  enfiação  nas  bainhas,  colocação  nas  formas,  protensão,  fornecimento  e 
injeção de cimento e perdas.

Este evento inclui também, sem a eles se limitar, os seguintes serviços:

• a limpeza da forma e da armação;
• o cimbramento das estruturas, inclusive o vigamento para transferência de carga, a regularização do terreno, 

os calços e eventual fundação;
• toda a mão-de-obra e equipamentos necessários ao transporte dos pré-moldados, o lançamento e a colocação 

de peças pré-moldadas, inclusive o nivelamento, posicionamento, ajustes e complementação da concretagem 
das vigas travessas;

• o fornecimento e a aplicação de junta metálica para monotrilho (finger plate);
• o fornecimento e a colocação de placa de conglomerado de madeira betumada;
• o fornecimento e a colocação de placas de EPS (Poliestireno Expandido) ou similar;
• o fornecimento e a colocação de veda junta tipo Fugenband ou similar;
• o fornecimento e a colocação de aparelho de apoio ;
• o fornecimento e a colocação de materiais embutidos no concreto;
• eventuais estruturas metálicas incorporadas à estrutura de concreto;
• os dispositivos de interligação com  o  aterramento e barra chata para o  Sistema de Proteção de Descarga 

Atmosférica – SPDA.
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LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, será medido por (un) unidade de viga guia pré-moldada executada, proporcionalmente, a quantidade total 
ao longo do traçado, e parcelado como segue:

parcela % item

1 60.00% Na conclusão da obra bruta (posto fábrica), da viga guia pré-moldada,

2 40.00% No lançamento e acabamento da viga guia pré-moldada. 

Para  fins  deste  evento  de  pagamento,  entende-se  por  “posto  fábrica”  a  viga  curada,  desformada,  acabada,  já 
submetida à primeira protensão e em condições de ser transportada até o local do seu lançamento.

Nº DO EVENTO:  11

EVENTO:    Passagem de Emergência

PRELIMINARES: ;

O evento inclui:

• o projeto de Passagem de Emergência 
• a fabricação, o fornecimento, o transporte e a montagem de toda estrutura metálica, independente do local 

de aplicação;

Este preço inclui também, sem a eles se limitar, os seguintes serviços:

• o fornecimento e a colocação dos elementos de fixação e dos acessórios;
• o tratamento anticorrosivo (galvanização a quente) de todos os elementos;
• o tratamento anticorrosivo (galvanização a quente) e pintura do corrimão;
• os dispositivos de interligação com  o  aterramento e barra chata para o Sistema de Proteção de Descarga 

Atmosférica – SPDA.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, será medido por (m) metro de Passagem de Emergência executada, proporcionalmente, a quantidade total 
ao longo do traçado, e parcelado como segue:

parcela % item

1 100.00% Na conclusão de cada metro (m) de estrutura metálica da passagem de emergência 
fabricada, transportada e montada.

Nº DO EVENTO:  12

EVENTO:    Estrutura de suporte para Aparelho de Mudança de Via – Track Switch

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• o cimbramento, a forma, a armação e o fornecimento e o lançamento do concreto da estrutura suporte do 
AMV, exceto pilares e suas fundações;

• o fornecimento e a instalação de aterramento e barra  chata para o Sistema de Proteção contra  Descarga 
Atmosférica (SPDA)
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LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e Obras Civis, parcelado 
como segue:

parcela % Item

1 6,65% na conclusão das obras da L1 - entre a Estação Jabaquara e a Estação Hospital Saboia - 
leste

2 6,65% na conclusão das obras da L2 - entre a Estação Jabaquara e a Estação Hospital Saboia - 
oeste

3 6,70% na conclusão das obras da L3  - a oeste da Estação Vila Paulista 

4 6,65% na conclusão das obras da L4 - do acesso do pátio Água Espraiada - leste 

5 6,65% na conclusão das obras da L5 - do acesso do pátio Água Espraiada - oeste 

6 6,70% na conclusão das obras da L6 - a leste da Estação Jardim Aeroporto

7 6,65% na conclusão das obras da L7 - entre a Estação Congonhas e a Estação Brooklin Paulista - 
leste

8 6,65% na conclusão das obras da L8 - entre a Estação Congonhas e a Estação Brooklin Paulista - 
oeste

9 6,70% na conclusão das obras da L9 - enlace a oeste da Estação  Brooklin Paulista – via norte

10 6,70% na conclusão das obras da L10 - enlace a oeste da Estação  Brooklin Paulista – via sul

11 6,70% na conclusão das obras da L11 - a oeste da Estação Brooklin Paulista

12 6,65% na conclusão das obras da L12  - a oeste da Estação Morumbi-CPTM

13 6,65% na conclusão das obras da L13 - a oeste da Estação Morumbi-CPTM

14 6,65% na conclusão das obras da L14 - entre a Estação Estádio Morumbi e a Estação São Paulo / 
Morumbi (Linha 4) - leste

15 6,65% na conclusão das obras da L15 - entre a Estação Estádio Morumbi e a Estação São Paulo / 
Morumbi (Linha 4) – oeste

0.00%

Nº DO EVENTO:  13

EVENTO:    Aparelho de Mudança de Via – Track Switch 

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• o projeto de fabricação do Aparelho de Mudança de Via; 
• o fornecimento,  a fabricação, o transporte  e a montagem do Aparelho de Mudança de Via –  Track 

Switch;
• o treinamento para manutenção e operação do Aparelho de Mudança de Via – Track Switch;
• os dispositivos de interligação com o aterramento e barra chata para o Sistema de Proteção contra Descarga 

Atmosférica (SPDA).

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, será medido por (un) unidade de Track Switch executada ,  e parcelado como segue:
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parcela % Item

1 6.00% Na  conclusão  do  projeto  de cada   tipo  de  Aparelho de  Mudança  de  Via  –  Track 
Switch, 

2 78,00% No fornecimento do Aparelho de Mudança de Via – Track Switch,

3 15.00% Na conclusão da montagem e dos testes de aceitação do Aparelho de Mudança de Via 
– Track Switch.

4 0,50 %
Na  aprovação  da  documentação  para  treinamento  (plano  de  treinamento  e 
manuais de manutenção e operação)

5 0,50 % Na conclusão da montagem e dos testes de aceitação do Aparelho de Mudança de Via 
– Track Switch.

Nº DO EVENTO:  14

EVENTO:    Sobressalentes de Aparelho de Mudança de Via e Ferramentas Especiais

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• o fornecimento das peças sobressalentes com ensaios de fabricação, tais como: motores, máquinas de chaves, 
conforme a relação a ser apresentada pela Proponente;

• o fornecimento de equipamentos, dispositivos e ferramentas especiais, necessários para a inspeção, reparo e 
substituição de componente da via,  e a manutenção dos sistemas instalados, incluindo o treinamento dos 
usuários destas ferramentas, quando necessário.

LIBERAÇÃO:

100,0% do valor calculado para cada trecho, a partir da Planilha de Eventos e Percentuais de Projeto Executivo Civil e 
Obras Civis, será pago como segue:

parcela % item

1 100.00%
em uma única parcela,  após o fornecimento das peças sobressalentes e ferramentas 
especiais, conforme lista a ser apresentada pela Proponente

Nº DO EVENTO:  15

EVENTO:    Ponte para Transposição do Rio Pinheiros

PRELIMINARES: ;

O evento inclui:

• o projeto da estrutura metálica;
• a fabricação, o fornecimento, a pintura e proteção, o transporte e a montagem de toda estrutura metálica.

Este preço inclui também, sem a eles se limitar, os seguintes serviços:

• o fornecimento e a colocação dos elementos de fixação e dos acessórios;
• a pintura e proteção de todos os elementos;
• os  dispositivos  de  interligação  com  o  aterramento e  barra  chata  para  o  Sistema  de  Proteção  contra 

Descarga Atmosférica (SPDA);
• o fornecimento e a colocação de aparelhos de apoio;
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LIBERAÇÃO:

100,0%  do  valor  calculado  a  partir  da  Planilha  de  Eventos  e  Percentuais  de  Projeto  Executivo  Civil  e  Obras  Civis, 
parcelado como segue:

parcela % Item

1 5,00% na conclusão do Projeto da Estrutura Metálica da Ponte 

2 10,00% na conclusão das fundações da Ponte Metálica

3 35,00% na conclusão da fabricação e inspeção da Estrutura Metálica

4 45,00% na conclusão da Montagem da Ponte Metálica

5 5,00% na conclusão da Ponte Metálica.
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ANEXO II

INSTRUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS DOS EVENTOS DOS SERVIÇOS GERAIS DO SISTEMA MONOTRILHO 
DA LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO
 
1. FINALIDADE

Regulamentar os critérios e os procedimentos para a liberação dos pagamentos após a conclusão 
de cada  Evento dos Serviços Gerais  do Sistema Monotrilho da Linha 17 - Ouro do Metrô de São 
Paulo. 

Os  Serviços Gerais são aqueles previstos no Edital de Concorrência e de responsabilidade da Contratada, 
e  que  não  estão  contemplados  nos  Preços  Globais  dos  demais  serviços,  cuja  execução  torna-se 
necessária,  para  atendimento  ao  Objeto  Contratual  dentro  das  Normas  e  Legislação  Vigente  de 
Segurança e Meio ambiente.

2. PREÇOS GLOBAIS

Todos os Preços Globais dos eventos mencionados nesta Instrução, referem-se a serviços prontos, 
sendo que para a sua execução, a Proponente deverá considerar  todos os custos envolvidos para 
a sua consecução, mesmo aqueles não mencionados expressamente nesta Instrução. Dentre os 
quais,  destacamos  os  custos  dos  insumos  de  materiais,  mão-de-obra,  encargos  sociais  e 
trabalhistas, equipamentos, ferramentas, transporte interno e externo de insumos, mobilização e 
desmobilização de insumos, administração central e local, imprevistos, impostos, taxas, tributos, 
lucro.
  
As descrições dos serviços que constituem os eventos são complementadas pela presente Instrução e 
pelos Documentos constantes do Edital.

3. LIBERAÇÕES DE PAGAMENTOS

As liberações dos pagamentos serão feitas mensalmente pela Contratante após a constatação da 
conclusão de cada Evento, mediante aviso dirigido à contratante por escrito.

As liberações de pagamentos serão efetuadas após a efetiva conclusão dos Eventos, por  meio   da 
emissão de documento de Atestado de Conclusão do Evento (ACE) pela Contratante.

Não caberá nenhum pagamento adicional do Preço Global contratual, uma vez que nos mesmos estão 
incorporadas as particularidades do local e do projeto.

4. RELAÇÃO DOS EVENTOS:

• Seguros Obrigatórios;
• Controle Tecnológico;
• Instrumentação Geotécnica; 
• Manejo Arbóreo;
• Locação de Imóvel para fábrica de pré-moldados;
• Comunicação Social e Interferências na vizinhança;
• Viagens de Inspeção.
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EVENTO     : Seguros Obrigatórios

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• Seguro de RISCOS DE ENGENHARIA, com condições especiais da modalidade Obras Civis em Construção e 
INSTALACAO E MONTAGEM, em garantia de indenização ao (s) segurado (s), pelas avarias, perdas e danos 
materiais, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, causados aos bens em execução do objeto 
do contrato;

• Seguro  de  RESPONSABILIDADE  CIVIL  –  OBRAS  CIVIS,  para  a  cobertura  de  casos  que  possam  demandar 
sanções indenizatórias, por danos materiais e pessoais involuntariamente causados a terceiros, pessoas e/ou 
imóveis lindeiros a obra, durante o período de construção ate sua total conclusão;

• Seguro  de INCÊNDIO,  RAIO E  EXPLOSÃO DE QUALQUER  NATUREZA,  para  os  bens  de sua  propriedade e 
aqueles da Companhia do Metro colocados a sua disposição para a execução deste contrato, instalados ou 
não nos Canteiros de Obras;

•  Seguro de ACIDENTES PESSOAIS, inclusive para Morte e Invalidez dos seus empregados e demais contratados 
que atuam no objeto deste contrato;

• Seguro de RESPONSABILIDADE CIVIL, por danos materiais e pessoais causados a terceiros, abrangendo a frota 
de veículos terrestres disponibilizados para os trabalhos de execução deste contrato;

• Seguro  de  RISCOS  DIVERSOS  EQUIPAMENTOS  MÓVEIS  E  ESTACIONÁRIOS,  envolvidos  diretamente  na 
execução das obras objeto deste contrato;

• Seguro de TRANSPORTE cobrindo perdas e danos dos materiais ou equipamentos transportados, durante o 
trânsito  entre  a  origem  e  o  destino,  fábricas,  armazéns  e  canteiros  de  obras  da  contratada  ou  sub-
empreiteiros, até a chegada a obra.

LIBERAÇÃO:

Os  valores  dos  prêmios  dos  seguros  efetivamente  contratados  serão  ressarcidos,   mediante  à  apresentação  das 
Apólices de Seguros  à área competente da Companhia do Metrô até o limite do Preço Global Proposto para o Evento 
Seguros Obrigatórios, considerado o período de execução contratual.

EVENTO     : Controle Tecnológico

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• Os ensaios de concreto convencional, que dentre outros, destacamos: de dosagem, resistência à compressão 
e flexão, retração, módulo de deformação estática, durabilidade, cimento, agressividade da água e solo;

• Os ensaios de aço estrutural, que dentre outros destacamos: tração em cordoalha, módulo de elasticidade, 
cisalhamento de barra, bitola em cordoalha;

• Os  ensaios  de pavimentação  asfáltica,  os  quais  destacamos:  ponto  de fulgor,  viscosidade “saybolt-furol”, 
penetração  de  materiais  betuminosos,  ponto  de  amolecimento,  ensaios  marshall,  teor  de  betume, 
granulometria;

• Os ensaios de solo, os quais destacamos: unidade natural, análise granulométrica por peneiramento, limite de 
liquidez, limite de Atterberg, ensaio de compactação proctor, CBR índice de suporte Califórnia; 

• Os ensaios em calda de cimento e lama bentonítica, aditivos, BGTC, BGS; 
• Mobilização de equipe e equipamentos e coleta de amostras;
• Equipe  técnica  de  moldador,  laboratorista,  técnico  de  laboratório,  veículo  de  apoio  e  locação  de  viga 

Benkelman;
• Montagem e locação de laboratório de agregados, aditivos, concreto, solos, pavimentação, incluindo fôrmas 

cilíndricas,  fôrmas prismáticas  e prensas de corpo  de prova,  prensa marshall,  aparelhos  para  medição do 
abatimento, conjunto capeador e todos os acessórios necessários;

• Emissão de Relatórios Técnicos Mensais contendo os resultados de todos os ensaios.
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LIBERAÇÃO:

O Preço Global Proposto será parcelado após a conclusão do Controle Tecnológico dos seguintes trechos de obra:

parcela % item

1 5,00%  trecho entre as estações Jabaquara e Hospital Sabóia

2 5,00%  trecho entre as estações Hospital Sabóia e Cidade Leonor

3 5,00%  trecho entre as estações Cidade Leonor e Vila Babilônia

4 5,00%  trecho entre as estações Vila Babilônia e Vila Paulista

5 5,00%  trecho entre as estações Vila Paulista e Jardim Aeroporto

6 5,00%  trecho entre as estações Jardim Aeroporto e Brooklin Paulista, incluindo   o enlace da 
ligação com a Estação Congonhas

7 5,00% trecho entre as estações Brooklin Paulista e Congonhas (exceto enlace)

8 5,00%  trecho entre as estações Brooklin Paulista e Vereador José Diniz

9 5,00%  trecho entre as estações Vereador José Diniz e Água Espraiada

10 5,00%  trecho entre as estações Água Espraiada e Vila Cordeiro

11 5,00%  trecho entre as estações Vila Cordeiro e Chucri Zaidan

12 5,00%  trecho entre as estações Chucri Zaidan e Morumbi CPTM

13 5,00%  trecho entre a estação Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio  Pinheiros

14 5,00%  ponte  para  transposição do Rio Pinheiros

15 5,00%  trecho entre o final da ponte sobre o Rio Pinheiros e a estação Panamby

16 5,00%  trecho entre as estações Panamby e Paraisópolis

17 5,00%  trecho entre as estações Paraisópolis e Américo Mourano

18 5,00%  trecho entre as estações Américo Mourano e Estádio Morumbi

19 5,00%  trecho entre as estações Estádio Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

20 5,00%  Pátio Água Espraiada e seus acessos

EVENTO     : Instrumentação Geotécnica 

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• Os ensaios de integridade (PIT);
• Execução de provas de carga estática conforme NBR-12.131 em estacas para cargas de trabalho de até 6000 kN 

(inclui toda mão de obra e materiais necessários); 
• Execução de provas de carga dinâmica conforme NBR-13.208 em estacas para cargas de trabalho de até 6000 

kN (inclui toda mão de obra e materiais necessários); 
• Mobilização de equipe e equipamentos de percussão para execução de perfuração ou sondagem; 
• Perfuração com equipamento à percussão D = 6”; 
• Fornecimento e instalação de inclinômetro móvel; 
• Caixa de proteção completa de aço para placa de recalque, tassômetro ou referência de nível profundo; 
• Preenchimento de furo com nata de cimento, inclusive materiais; 
• Fornecimento e instalação de pino de controle de recalques; 
• Fornecimento e instalação de extensômetro resistivo; 
• Fornecimento e instalação de marcos refletores; 
• Equipe para realização de leituras sistemáticas dos instrumentos.
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LIBERAÇÃO:

O Preço Global Proposto será parcelado após a conclusão da Instrumentação Geotécnica  dos seguintes trechos de 
obra:

parcela % item

1 5,00%  trecho entre as estações Jabaquara e Hospital Sabóia

2 5,00%  trecho entre as estações Hospital Sabóia e Cidade Leonor

3 5,00%  trecho entre as estações Cidade Leonor e Vila Babilônia

4 5,00%  trecho entre as estações Vila Babilônia e Vila Paulista

5 5,00%  trecho entre as estações Vila Paulista e Jardim Aeroporto

6 5,00%  trecho entre as estações Jardim Aeroporto e Brooklin Paulista, incluindo   o enlace da 
ligação com a Estação Congonhas

7 5,00% trecho entre as estações Brooklin Paulista e Congonhas, (exceto enlace)

8 5,00%  trecho entre as estações Brooklin Paulista e Vereador José Diniz

9 5,00%  trecho entre as estações Vereador José Diniz e Água Espraiada

10 5,00%  trecho entre as estações Água Espraiada e Vila Cordeiro

11 5,00%  trecho entre as estações Vila Cordeiro e Chucri Zaidan

12 5,00%  trecho entre as estações Chucri Zaidan e Morumbi CPTM

13 5,00%  trecho entre a estação Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio  Pinheiros

14 5,00%  ponte  para  transposição do Rio Pinheiros

15 5,00%  trecho entre o final da ponte sobre o Rio Pinheiros e a estação Panamby

16 5,00%  trecho entre as estações Panamby e Paraisópolis

17 5,00%  trecho entre as estações Paraisópolis e Américo Mourano

18 5,00%  trecho entre as estações Américo Mourano e Estádio Morumbi

19 5,00%  trecho entre as estações Estádio Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

20 5,00%  Pátio Água Espraiada e seus acessos

EVENTO     : Manejo arbóreo

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• O cadastramento das espécies, nome comum e científico;
• A determinação das dimensões do DAP (diâmetro à altura do peito) e a altura;
• A enumeração das espécies com placas de alumínio;
• A determinação do manejo recomendado e a confecção de relatório fotográfico;
• O manejo arbóreo com plantio de mudas padrão DEPAVE/DEPRN/Prefeitura, corte com ou sem a  retirada de 

raiz, poda; rebaixamento de raízes, transplante e tratamento fitossanitário; 
• A compensação ambiental com o fornecimento e plantio de árvores padrão PMSP e DEPRN; 
• A solicitação junto ao DEPAVE e o cumprimento do TCA (Termo de Compromisso Ambiental); 
• O licenciamento ambiental.

118



CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

LIBERAÇÃO:

O Preço Global Proposto será parcelado após a conclusão do manejo arbóreo dos seguintes trechos de obra:

parcela % item

1 7,00%  trecho entre as estações Vila Paulista e Jardim Aeroporto

2 7,00%  trecho entre as estações Jardim Aeroporto e Brooklin Paulista, incluindo   o enlace da 
ligação com a Estação Congonhas

3 7,00% trecho entre as estações Brooklin Paulista e Congonhas (exceto enlace)

4 7,00%  trecho entre as estações Brooklin Paulista e Vereador José Diniz

5 7,00%  trecho entre as estações Vereador José Diniz e Água Espraiada

6 7,00%  trecho entre as estações Água Espraiada e Vila Cordeiro

7 7,00%  trecho entre as estações Vila Cordeiro e Chucri Zaidan

8 7,00%  trecho entre as estações Chucri Zaidan e Morumbi CPTM

9 7,00%  trecho entre a estação Morumbi CPTM e o início da ponte sobre o Rio  Pinheiros

10 7,00%  trecho entre o final da ponte sobre o Rio Pinheiros e a estação Panamby

11 7,00%  trecho entre as estações Panamby e Paraisópolis

12 7,00%  trecho entre as estações Paraisópolis e Américo Mourano

13 7,00%  trecho entre as estações Américo Mourano e Estádio Morumbi

14 9,00%  trecho entre as estações Estádio Morumbi e São Paulo – Morumbi (Linha 4)

EVENTO     : Locação de imóvel para fábrica de pré-moldados

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• O custo de locação de imóveis de grandes proporções em áreas urbanas, destinadas às  instalações provisórias 
da fabricação e o armazenamento de vigas-guias pré-moldadas de concreto para o sistema monotrilho; 

• O custo do pagamento dos impostos IPTU;

O evento não inclui:

• As despesas com locação de imóveis e/ou containers destinados aos canteiros de obras, que  estão 
contempladas no Evento 02: Instalação e Operação do Canteiro, constante da respectiva  Instrução  de 
Medição.

LIBERAÇÃO:

Os valores das locações de imóveis para a fábrica de pré-moldados serão ressarcidos, mediante a apresentação dos 
pagamentos e dos contratos de locação à Companhia do Metrô até o limite do Preço Global Proposto para o Evento.

EVENTO     : Comunicação Social e Interferências na vizinhança

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• A existência de contraparte qualificada e capacitada para fazer contato com a população lindeira e interface 
com a área de relacionamento com a comunidade do Metrô;
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• A agilização na solução das demandas da população lindeira. A contraparte designada pela contratada deverá 
fornecer subsídios para a formulação de respostas às manifestações da população,  atendendo aos prazos 
estabelecidos pela gestão da qualidade da área de  relacionamento com a comunidade do Metrô;

• A realização de reuniões periódicas com a área de relacionamento com a comunidade do Metrô para análise, 
avaliação e tratamento em conjunto de casos de atendimento; 

• O pronto atendimento de demandas urgentes da área de relacionamento do Metrô  quanto à posição  sobre 
andamento de casos e pareceres técnicos; 

• A manutenção em cada canteiro de obras  de um responsável pela coleta e encaminhamento das demandas 
da população lindeira para atendimento pelo Metrô; 

• O desenvolvimento, em conjunto com área de relacionamento com a comunidade do Metrô, de um plano de 
comunicação social com a população,  incluindo a produção e distribuição de material  informativo, quando 
necessário; 

• A  disponibilização  em  cada  canteiro  de  obra,  de  material  informativo  para  distribuição  à  população, 
informando sobre os canais de relacionamento com o Metrô; 

• O fornecimento à área de relacionamento com a comunidade do Metrô, do cronograma de atividades que 
possam repercutir/interferir na rotina da população lindeira, com antecedência, no mínimo, semanal;

• A atuação de maneira proativa na identificação de possíveis riscos ou qualquer outro tipo de interferência que 
possam gerar impactos à comunidade e informá-los à área de relacionamento com a comunidade do Metrô; 

• A  orientação  e  e  sensibilização  dos  empregados  dos  canteiros  de  obras  quanto  às  diretrizes  de 
relacionamento com a população estabelecidas pela área de relacionamento com a comunidade do Metrô; 

• O estabelecimento, em parceria com a área de relacionamento do Metrô, de protocolos de segurança para a 
realização de simulados de emergência com a população lindeira às obras; 

• A promoção  de eventos  sociais,  culturais  e  sócio-educativos  periódicos  junto à  comunidade,  para  mitigar 
impactos das obras, em parceria com a área de relacionamento do Metrô; 

• A emissão, para área de relacionamento com a comunidade do Metrô, de relatórios mensais quantitativos  e 
qualitativos sobre os contatos realizados com a população, bem como de suas ações preventivas e corretivas 
feitas no período, onde se inclui solicitações, vistorias, visitas, treinamentos, etc; 

• O encaminhamento  de toda  solicitação  da  população  para  tratamento  e  acompanhamento  pela  área  de 
relacionamento com a comunidade do Metrô;

• A participação de um representante designado pela área de relacionamento com a comunidade do Metrô em 
qualquer ação de relacionamento com a população no entorno das obras,  como visitas domiciliares ou às 
obras.  Todas  as  visitas  domiciliares  realizadas  na  comunidade  devem   ser  acompanhadas  pela  área  de 
relacionamento com a comunidade do Metrô. 

• Os locais de trabalho de várias frentes de serviço, montagem e recepção de material deverão ter  sua 
localização,  confinamento,  leiaute,  sinalização,  procedimentos,  equipamentos,  materiais  e  cronograma  de 
trabalho compatível com a vizinhança, visando manter níveis toleráveis  de  interferência  em  relação  aos 
seguintes aspectos:
a)  controle  de poeiras e gases,  prevendo nos seus eventuais  procedimentos que a  emissão de poluentes 
atmosféricos não exceda os padrões legais;
b) restrição para emissão de ruido;
c) segurança de pessoas e bens;
d)  intrusão  visual  ou  física  de  lugares,  materiais,  equipamentos  ou  pessoal  os  quais  prejudicariam  o 
funcionamento das atividades, lazer, descanso, segurança e privacidade dos moradores, usuários, visitantes e 
trabalhadores;
e) aparecimento de atividades ilegais ou socialmente inaceitáveis. 

• Para atendimento às reclamações de lindeiros, relativas às eventuais avarias em imóveis,  ruídos e vibrações 
que possam ser causados pelas obras, deverá ser considerada uma equipe/mês (03 centrais de atendimento), 
conforme relacionada abaixo:
6 Relações Públicas
1 Engenheiro Civil
1 Técnico em Edificações
3 computadores e 3 impressoras
3 câmeras fotográficas digitais
1 veículo popular sem motorista

LIBERAÇÃO:

O Preço Global Proposto será liberado em parcelas mensais iguais, proporcionalmente a permanência dessas equipes 
nas obras do sistema monotrilho.
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EVENTO     : Viagens de Inspeção

PRELIMINARES: 

O evento inclui:

• os custos relativos as viagens, estadias e alimentação dos empregados da Companhia do Metrô  para  o 
acompanhamento  de  projeto,  fabricação  e  inspeção  tanto  nas  dependências  da  contratada  quanto  em 
eventuais subcontratadas. Estima-se até 30 viagens com permanência de 5 (cinco) dias. 

LIBERAÇÃO:

Os valores relativos às viagens, estadias e alimentação serão ressarcidos, mediante apresentação  à  Companhia  do 
Metrô de documentação comprobatória dos gastos efetivamente incorridos.
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ANEXO III

CRITÉRIOS PARA PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula:

Ativo  Circulante

---------------------  ≥  0,80

Passivo Circulante 

Conceito:  Demonstra a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto prazo com os seus 

direitos realizáveis, também de curto prazo.

Critério de Habilitação:  O quociente deve ser maior ou igual  a 0,80. Para a apuração do índice de cada 

PROPONENTE serão consideradas 2 (duas) casas decimais após a vírgula.
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo – SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 -  PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

(NOME  DA  PROPONENTE),  por  seu(s)  representante(s)  legal(is)  infra  assinado(s),  CREDENCIA,  delegando 

poderes totais  para representá-la perante essa  empresa,  em todos os atos da Concorrência  referenciada, 

inclusive para desistir ou interpor recursos administrativos, exceto para a assinatura do Contrato:

REPRESENTANTE CREDENCIADO PELA PROPONENTE
NOME COMPLETO DOCUMENTO DE IDENTIDADE TELEFONE FIXO TELEFONE MÓVEL FAC-SÍMILE E-MAIL

ENDEREÇO 
RUA, AVENIDA NÚMERO CEP CIDADE/ESTADO

Atenciosamente

           
__________________________________________________________________________
assinatura do representante legal, ou procurador, ou pessoa credenciada 

e  respectivo nome do signatário
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ANEXO V

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
VOLUME I – A – DOCUMENTOS

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

[Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO],  representada na Concorrência  Internacional  acima referenciada por seu(s) 
representante(s) legal(is), apresenta os documentos exigidos para a sua Habilitação, quais sejam: [LISTAR OS DOCUMENTOS 
APLICÁVEIS CONFORME O CASO]

DOCUMENTOS EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL EMPRESAS 
ESTRANGEIRAS QUE 
NÃO FUNCIONAM 

NO BRASIL
ORIGEM BRASILEIRA ORIGEM 

ESTRANGEIRA

Documento de Constituição do Consórcio (se for o caso) SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Documentação  relativa  a  habilitação  jurídica,  qualificação  econômico-financeira, 
regularidade fiscal e capacitação técnica.

SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Declarações:  1-referente a situação regular  perante o Ministério  do Trabalho,  2- de 
situação   de   regularidade  com relação o  disposto   na  Lei  Estadual nº 10.218/99, 3-  
de atendimento ao § único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo, e 4- 
referente a Lei Estadual nº 12.799/08 – Cadin Estadual.

SIMSIM SIMSIM NÃONÃO

Declaração: atendimento ao Decreto Estadual nº 53.047/08. SIMSIM SIMSIM SIMSIM

Decreto ou Ato para funcionamento, expedido pelo órgão competente NÃO NÃO SIMSIM NÃONÃO

Declaração  de  submissão  à  Legislação  Brasileira  e  renúncia  a  reclamação  por  via 
diplomática e Prova de constituição de representação legal no BRASIL NÃONÃO NÃONÃO SIMSIM

[Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] declara, sob as penalidades legais, não haver fatos supervenientes impeditivos 
para a habilitação desta empresa [ou de qualquer de seus membros, no caso de Consórcio], bem como que a mesma [ou 
qualquer de seus membros, no caso de Consórcio]  não foi(foram) declarada(os) inidônea(os) por ato do Poder Público, nem 
está(ão) impedida(os) de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado de São Paulo ou com qualquer de seus 
órgãos descentralizados.

                                       
___________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal, ou procurador, ou pessoa credenciada 
e respectivo nome do signatário
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
VOLUME I – B – DOCUMENTOS – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

[Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO],  representada na Concorrência  Internacional  acima referenciada por seu(s) 
representante(s)  legal(is),  apresenta  a  METODOLOGIA  DE  EXECUÇÃO  exigida  para  a  sua  Habilitação,  em observância  às 
disposições contidas nas Condições Específicas do Edital da Concorrência em tela, abrangendo os seguintes itens: [LISTAR OS 
ITENS APONTADOS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL E INDICAR A FORMA DE SUA APRESENTAÇÃO]

[Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] declara,  sob as penalidades legais, que a COMPANHIA DO METRÔ poderá, a 
qualquer tempo, convocá-la para esclarecimentos complementares.

                                       
___________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal, ou procurador, ou pessoa credenciada 
e respectivo nome do signatário
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ANEXO VII

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

1 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO], por seus representantes legais abaixo identificados, após exame do Edital 
da Concorrência Internacional em referência, apresenta sua proposta comercial, que contempla:

1.1 Carta de Apresentação
1.2 Planilha de Serviços e Preços e Planilhas de Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes.

2 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] informa que o valor total ofertado para o fornecimento é de R$ ______ ( 
________ reais), na data base __/__/2010. (1º dia do mês/no da apresentação da proposta.

3 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] informa que os preços foram cotados com base na totalidade das disposições 
contidas no Edital, inclusive nos termos e condições estabelecidos na Minuta do Contrato.

4 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] informa que está ciente que a COMPANHIA DO METRÔ poderá, a qualquer 
tempo, solicitar da PROPONENTE detalhamento de preços ofertados, a fim de conhecer a sua composição.

5 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] informa que os valores ofertados em moeda estrangeira serão convertidos 
pela taxa de câmbio (venda) para Reais (R$) disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, para efeito de seleção das 
propostas, em observância às disposições contidas no Edital da Concorrência em questão.

6 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] informa que os preços ofertados referem-se à data base 01/__/2010, que é 
o 1º dia do mês/ano marcado para apresentação da proposta e que a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, 
contados da data aprazada para abertura do Volume I - Propostas Comerciais.

7 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] declara que na hipótese de adjudicação do objeto da licitação, está ciente 
do prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento de comunicação neste sentido, para entrega do Contrato 
assinado emitido pela COMPANHIA DO METRÔ e prestação da Garantia de Execução Contratual, cientes das penalidades 
aplicáveis no caso de não comparecimento.

8 [Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO] declara  que aceita,  incondicionalmente,  a  totalidade  das disposições 
contidas no Edital (inclusive Minuta do Contrato e Documentos Técnicos) as quais foram consideradas na elaboração dos 
preços ofertados.

                    
_________________________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal, ou procurador, ou pessoa credenciada e respectivo nome do signatário

PROPONENTE Razão Social completa (no caso de consórcio, indicar o nome do Consórcio que será apontado no Compromisso de Constituição

ENDEREÇO no caso de Consórcio indicar o endereço do Consórcio que constará do Documento de Constituição

RUA, AVENIDA NÚMERO/COMPLEMENTO CEP CIDADE/ESTADO PAÍS

REPRESENTANTE NOMEADO PELA PROPONENTE
NOME COMPLETO TELEFONE FIXO TELEFONE MÓVEL FAC-SÍMILE E-MAIL
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES 
DO EDITAL

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

[Nome da PROPONENTE ou do CONSÓRCIO], por seus representantes legais abaixo identificados, após exame do Edital da 
Concorrência Internacional em referência, declara que atende integralmente as diretrizes e demais documento técnicos bem 
como  as  Datas  Marco  estabelecidas  para  a  execução  do  empreendimento,  que  integraram  o  Edital  da  Concorrência 
Internacional em questão.

                    
_________________________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal, ou procurador, ou pessoa credenciada e respectivo nome do signatário

PROPONENTE Razão Social completa (no caso de consórcio, indicar o nome do Consórcio que será apontado no Compromisso de Constituição

ENDEREÇO no caso de Consórcio indicar o endereço do Consórcio que constará do Documento de Constituição

RUA, AVENIDA NÚMERO/COMPLEMENTO CEP CIDADE/ESTADO PAÍS

REPRESENTANTE NOMEADO PELA PROPONENTE
NOME COMPLETO TELEFONE FIXO TELEFONE MÓVEL FAC-SÍMILE E-MAIL
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ANEXO IX 
ORÇAMENTO ESTIMADO PELA COMPANHIA DO METRÔ
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ANEXO X

MODELO DE PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO
PREÇOS (data base 1º/__/2010 )

(1º dia do mês/ano da apresentação das propostas)

REAL
(R$)

MOEDA ESTRANGEIRA
EQUIVALENTE EM 
REAL DO VALOR 

EM MOEDA 
ESTRANGEIRA 

TOTAL

I II III I + III

MOEDA VALOR

PAÍS SÍMBOLO
OFICIAL

1 PROJETO EXECUTIVO E OBRA CIVIL

2 SISTEMAS 

2.1 Material Rodante

2.2 Sistema de Sinalização

2.3 Bandejamento e Rede de Fibras Ópticas para transmissão de dados

2.4 Sistema de Controle Centralizado

2.5 Sistema de Portas de Plataforma

2.6 Sistema de Captação de Energia pelo Trem

2.7 Máquina de Lavar Trens

2.8 Veículo de Via para Manutenção e Inspeção

2.9 Sobressalentes, Ferramentas Especiais e Jigas de Testes

3 SERVIÇOS GERAIS

3.1 Seguros Obrigatórios

3.2 Controle Tecnológico

3.3 Instrumentação Geotécnica

3.4 Manejo Arbóreo

3.5 Locação de Imóvel para Canteiro para fábrica de pré-moldados

3.6 Comunicação Social e Interferência na Vizinhança

3.7 Viagens de Inspeção

4 INTEGRAÇÃO

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4

REAJUSTE PROPOSTO PARA OS VALORES EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA:

[Nome  da  PROPONENTE  ou  do  CONSÓRCIO] informa  que  as  condições  de  reajuste  dos  preços  ofertados  em  moeda  
estrangeira são as seguintes:

ITEM DA 
PLANILHA

DESCRIÇÃO DO ITEM MOEDA ESTRANGEIRA FONTE DO 
ÍNDICEDE 
REAJUSTE 
PROPOSTO

NOMENCLATURA  OFICIAL DO(S)  ÍNDICE(S) OBTENÇÃO DO ÍNDICE 
PROPOSTO PARA REAJUSTE

PAÍS SÍMBOLO
OFICIAL

VALOR DO ITEM

INDICAR O  
NÚMERO  
DO ITEM  

DA  
PLANILHA

REPETIR A MESMA 
DESCRIÇÃO CONSTANTE  

DA PLANILHA

NOME 
DO PAÍS

EXEMPLOS:

us$
€
£

REPETIR O  
VALOR  

INDICADO NA 
PLANILHA

EXEMPLOS:

EUROSTAT
BLS

INCLUIR CÓDIGO(S) SE HOUVER

NA HIPÓTESE DE MAIS DE UM ÍNDICE INDICAR  
O COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CADA  

ÍNDICE NA FÓRMULA DE REAJUSTE.

INDICAR FONTE PARA  
OBTENÇÃO DO ÍNDICE  

(WEBSITE, REVISTA, JORNAL,  
ETC.)
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ANEXO XI

MODELO DE PLANILHA DE SOBRESSALENTES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E JIGAS DE TESTES

APRESENTAR UMA PLANILHA PARA CADA TRECHO
APRESENTAR PLANILHA DISTINTA PARA OBRAS CIVIS E SISTEMAS

IT
EM

   
   

  
   

  
   

  
   

  assinalar 
item 

aplicável

DESCRIÇÃO  COMPLETA  DO  ITEM  DE 
SOBRESSALENTE,  FERRAMENTA  ESPECIAL 
OU  JIGA  DE  TESTE,  INDICANDO, 
OBRIGATORIAMENTE,  DENTRE  OUTRAS 
INFORMAÇÕES,  O NOME DO FABRICANTE 
E  O  PRAZO  DE  GARANTIA  DO 
SOBRESSALENTE,  DA  FERRAMENTA  OU 
JIGA DE TESTE.

ASSINALAR O TRECHO 

INDICAÇÃO DO SISTEMA A QUE SE REFERE 
(Material  Rodante,  Sinalização,   Controle 
Centralizado,  Portas  de  Plataforma, 
Captação  de  Energia  pelo  Trem, 
Equipamentos  Auxiliares  para  o  Pátio 
Oratório,  Equipamentos  e  Veículos 
Auxiliares) OU  OBRA  CIVIL  (Aparelho  de 
Mudança de Via) Q

U
A

N
TI

D
A

D
E 

   
  

   
 

U
N

ID
A

D
E 

  
   

  
   

  
 PREÇOS: 

data base 1º/__/2010 (1º dia do mês/ano da 
apresentação das propostas)

SO
BR

ES
SA

LE
N

TE
   

 

FE
RR

A
M

EN
TA

 E
SP

EC
IA

L

JI
G

A
 D

E 
TE

ST
E 

  
 

REAL
(R$)

MOEDA 
ESTRANGEIRA

EQUIVALENTE
EM REAL DO 
VALOR EM 

MOEDA 
ESTRANGEIRA 

TOTAL

I II III I + III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

n

TOTAL
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ANEXO XII

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE PROPOSTA

A  pedido  da  [INSERIR  O  NOME  COMPLETO  DA  LICITANTE], que  apresentará  uma  proposta  para  a CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL Nº 42209213 que tem por objeto: PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO e de  acordo com as disposições contidas no Edital da 

Concorrência em questão, que estabelece que toda proposta deve ser apoiada por uma Garantia de Proposta, por meio da 

presente Garantia, o(a) [INSERIR O NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA] se obriga irrevogavelmente a pagar à 

COMPANHIA DO METRÔ o valor total de  [inserir o valor em algarismos e por extenso, observando que  tal valor  deverá  

ser  expresso  em Reais], quando  receber  em seus  escritórios  a  primeira  solicitação  por  escrito  acompanhada  de  uma 

comunicação escrita declarando que a licitante está incorrendo em violação das obrigações contraídas de acordo com as 

disposições contidas no Edital, se a licitante:

(a) retirar sua Proposta durante o período de validade estabelecido no Edital, que é de 60 (sessenta) dias; ou

(b) tendo sido notificada pela COMPANHIA DO METRÔ da adjudicação de sua Proposta dentro do período de validade da 

Proposta: (i) não assinar ou se recusar a assinar o Contrato, se exigido; ou (ii) não fornecer ou se recusa a fornecer a 

Garantia de Execução do Contrato em conformidade com o Edital.

Esta Garantia expirará: 

(a) se a licitante for adjudicatária;

(b) se a licitante não for adjudicatária, e neste caso: (i) tiver sido publicado na imprensa oficial o nome da vencedora; 

ou (ii) forem transcorridos 60 (sessenta) dias do prazo de validade da Proposta. 

Consequentemente, qualquer solicitação de pagamento nos termos desta Garantia deverá ser recebida pelo(a) [INSERIR O 

NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA] até a data limite aqui estipulada, qual seja: __/__/2010.


___________________________________________________ 

assinatura das pessoas autorizadas pela Instituição Financeira

com firma reconhecida
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ANEXO XIII

MODELO DE BID BOND

A  pedido  da  [INSERIR  O  NOME  COMPLETO  DA  LICITANTE], que  apresentará  uma  proposta  para  a CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL Nº 42209213 que tem por objeto: PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO e de  acordo com as disposições contidas no Edital da 

Concorrência em questão, que estabelece que toda proposta deve ser apoiada por uma BID BOND, por meio da presente 

Garantia, o(a) [INSERIR O NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA] se obriga irrevogavelmente a pagar à COMPANHIA 

DO METRÔ o valor total de  [inserir o valor em algarismos e por extenso], quando receber em seus escritórios a primeira 

solicitação por escrito acompanhada de uma comunicação escrita declarando que a licitante está incorrendo em violação das 

obrigações contraídas de acordo com as disposições contidas no Edital, se a licitante:

(a) retirar sua Proposta durante o período de validade estabelecido no Edital, que é de 60 (sessenta) dias; ou

(b) tendo sido notificada pela COMPANHIA DO METRÔ da adjudicação de sua Proposta dentro do período de validade da 

Proposta: (i) não assinar ou se recusar a assinar o Contrato, se exigido; ou (ii) não fornecer ou se recusa a fornecer a 

PERFORMANCE BOND em conformidade com o Edital.

Esta Garantia expirará: 

(a) se a licitante for adjudicatária;

(b) se a licitante não for adjudicatária, e neste caso: (i) tiver sido publicado na imprensa oficial o nome da vencedora; 

ou (ii) forem transcorridos 60 (sessenta) dias do prazo de validade da Proposta. 

Consequentemente, qualquer solicitação de pagamento nos termos desta BID BOND deverá ser recebida pelo(a) [INSERIR O 

NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA] até a data limite aqui estipulada, qual seja: __/__/2010.


___________________________________________________ 

assinatura das pessoas autorizadas pela Instituição Financeira

com firma reconhecida
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ANEXO XIV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

À 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
SÃO PAULO - SP.

Prezados senhores

Ref.: FIANÇA BANCÁRIA

1. Pelo  presente  instrumento  e  na  melhor  forma  de  direito,  o  BANCO [indicar  a  razão  social  da INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA], com sede na [indicar endereço completo da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA], inscrito no CNPJ do MF sob 
nº [indicar o nº], por seus representantes legais abaixo assinados, se declara fiador e principal pagador, até o limite 
de [inserir o valor em algarismos e por extenso, observando que  tal valor  deverá ser expresso em Reais], da 
empresa  [indicar  a  razão  social  da  CONTRATADA]  estabelecida  na  [indicar  endereço  completo  da  sede 
CONTRATADA], inscrita no CNPJ do MF sob nº [indicar o nº], em garantia à fiel, completa, cabal e perfeita execução 
dos termos do Contrato de nº 4220921301, celebrado entre a empresa afiançada e essa Companhia, cujo objeto é o 
PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO 
DO METRÔ DE SÃO PAULO. 

1.1 O  valor  limite  acima  estabelecido  será  automaticamente  atualizado  na  mesma  época,  forma  e  periodicidade 
determinadas na Cláusula Reajuste do Contrato afiançado.

2. A fiança ora concedida visa assegurar o cumprimento, por parte da afiançada, de toda e qualquer cláusula e/ou 
condição relativa ao Contrato supra indicado, podendo o valor de tal fiança ser recebido por essa Companhia, a 
qualquer tempo, independentemente de autorização ou mera concordância da afiançada, ou ainda de ordem judicial, 
bem como de qualquer prévia justificação.

3. A presente Fiança Bancária vigorará pelo prazo de [indicar o nº de meses], contado a partir da data de assinatura do 
Contrato ora afiançado, estando sua liberação, em qualquer caso, condicionada a comunicação, por escrito, dessa 
Companhia.

4. Este Banco, neste ato, renuncia expressamente aos benefícios do artigo 827, do Código Civil Brasileiro, e declara, sob 
as penas da Lei que:

4.1 Está legal e estatutariamente autorizado a emitir a presente carta de fiança;

4.2 Esta  fiança  acha-se  devidamente  contabilizada,  satisfazendo  todas  as  exigências  da  legislação  bancária  e 
regulamentações do Banco Central aplicáveis;

4.3 O valor da presente fiança se contém dentro dos limites permitidos por aquela instituição federal. 

São Paulo, ___ de ____________ de 2010.

            
______________________________________________________________________________________________ 

assinatura das pessoas autorizadas pela Instituição Financeira com firma reconhecida
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ANEXO XV

MODELO DE PERFORMANCE BOND

À 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
SÃO PAULO - SP.

Prezados senhores

Ref.: PERFORMANCE BOND

1. Pelo  presente  instrumento  e  na  melhor  forma  de  direito,  o  BANCO [indicar  a  razão  social  da INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA], com sede na [indicar endereço completo da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA], inscrito no CNPJ do MF sob 
nº [indicar o nº], por seus representantes legais abaixo assinados, se declara fiador e principal pagador, até o limite 
de  [inserir  o  valor  em algarismos  e  por  extenso],  da  empresa  [indicar  a  razão  social  da CONTRATADA] 
estabelecida na [indicar endereço completo da sede CONTRATADA], inscrita no CNPJ do MF sob nº [indicar o nº], 
em garantia à fiel, completa, cabal e perfeita execução dos termos do Contrato de nº 4220921301, celebrado entre a 
empresa afiançada e essa Companhia, cujo objeto é o PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 
UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO. 

1.1 O  valor  limite  acima  estabelecido  será  automaticamente  atualizado  na  mesma  época,  forma  e  periodicidade 
determinadas na Cláusula Reajuste do Contrato afiançado.

2. A PERFORMANCE BOND ora concedida visa assegurar o cumprimento, por parte da afiançada, de toda e qualquer 
cláusula e/ou condição relativa ao Contrato supra indicado, podendo o valor de tal fiança ser recebido por essa 
Companhia, a qualquer tempo, independentemente de autorização ou mera concordância da afiançada, ou ainda de 
ordem judicial, bem como de qualquer prévia justificação.

3. A presente  PERFORMANCE BOND vigorará pelo  prazo de  [indicar  o nº de meses],  contado a partir  da data de 
assinatura do Contrato ora afiançado, estando sua liberação, em qualquer caso, condicionada a comunicação, por 
escrito, dessa Companhia.

São Paulo, ___ de ____________ de 2010.

            
______________________________________________________________________________________________ 

assinatura das pessoas autorizadas pela Instituição Financeira com firma reconhecida

134

em papel em papel 
timbrado da timbrado da 
Instituição Instituição 
FinanceiraFinanceira

anexar  anexar  
procuração dos procuração dos 

signatáriossignatários



CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XVI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO ARTIGO 2º DO DECRETO 
ESTADUAL Nº 42.911, DE 06/03/98 

APLICÁVEL À EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL (ORIGEM BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA)

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

Eu (nome completo), representante legal da empresa (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE), interessada em participar 

no processo licitatório nº 42209213 da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro sob as penas da lei,  

que, nos termos do inciso VI do artigo 27 da Lei nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE)  

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7º da Constituição Federal.

     
___________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal e respectivo nome do signatário com carimbo da empresa
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XVII

MODELO DE DECLARAÇÃO (artigo 1° da Lei Estadual n° 10.218, de 12.02.99)

APLICÁVEL À EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL (ORIGEM BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA)

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

Eu (nome completo), representante legal da empresa (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE), interessada em participar 

no processo licitatório nº 42209213 da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro sob as penas da lei, 

que nenhum diretor (ou gerente) desta empresa foi condenado por quaisquer dos crimes ou contravenções previstos no artigo 

1º da Lei Estadual nº 10.218. de 12/02/99, nos prazos que trata seu § 1º.  

Declaro também que comunicarei à COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, durante o período em que esta 

empresa  estiver  incluída  no  Cadastro  de  Fornecedores,  a  ocorrência  de  condenação  de  qualquer  de  seus  empregados, 

decorrente de prática dos referidos crimes ou contravenções, de que venha a ter conhecimento.

     
_________________________________________________________________________________________

assinatura do representante legal e respectivo nome do signatário com carimbo da empresa
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XVIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
(§ ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO)

APLICÁVEL À EMPRESAS QUE FUNCIONAM NO BRASIL (ORIGEM BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA)

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

Eu (nome completo), representante legal da empresa (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE), interessada em participar 

no processo licitatório nº 42209213 da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro sob as penas da lei,  

que observo as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do 

Estado de São Paulo.

     
______________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal e respectivo nome do signatário com carimbo da empresa
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XIX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 53/047/08

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

Eu (nome completo), representante legal da empresa (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE), interessada em participar 

da CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL em referência, declaro, sob as penas da lei que serão utilizados, na execução dos serviços 

licitados, produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou, de produtos e subprodutos listados no artigo 1º do Decreto 

Estadual 53.047/08 adquiridos de pessoa jurídica devidamente cadastrada do CADMADEIRA.

     
______________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal e respectivo nome do signatário com carimbo da empresa
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XX

TERMO  DE  CIÊNCIA  E  DE  NOTIFICAÇÃO

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão ou Entidade:

Contrato nº (de origem):

Objeto:

Contratante: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Contratada:

Advogado(s)*:

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 

seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos 

por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 

final  e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,  a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais.

São Paulo,      de                  de 2010.

------------------------------------------------------------------

Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô

-----------------------------------------------

Contratada

(*) Facultativo.  Indicar quando já constituído.
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XXI

MODELO DE QUADRO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM 
NO BRASIL

DESCRIÇÃO VALOR 

ATIVO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ATIVO PERMANENTE

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XXII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM NO BRASIL

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

A  empresa  (DENOMINAÇÃO  SOCIAL  DA  PROPONENTE),  para  fins  de  participação  na  Concorrência  Internacional  acima 

referenciada, declara expressamente que se submete à Legislação Brasileira e que renuncia a qualquer reclamação por via 

diplomática.

     
_______________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal e respectivo nome do signatário com carimbo da empresa
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XXIII

MODELO DE PROVA DE CONSTITUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGAL NO BRASIL

APLICÁVEL À EMPRESAS ESTRANGEIRAS, QUE NÃO FUNCIONAM NO BRASIL.
O DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO EM CARTÓRIO, NA CIDADE ONDE ESTÁ LOCALIZADA SUA SEDE

A empresa  (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE),  com sede na  (endereço completo), representada legalmente por 

(nome do representante legal), portador da carteira de identidade (ID card), nomeia a empresa (razão social da empresa 

representante), com sede na  (endereço completo da empresa representante), por sua vez representada legalmente por 

(nome da pessoa responsável  pela representante brasileira), portador da carteira  de identidade  (nº do RG e Órgão  

emissor), CPF nº  (indicar nº), como sua bastante procuradora para fins de receber citações e responder administrativa e 

judicialmente em seu nome, para fins do contrato resultante da CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº  42209213 -  PROJETO, 

FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO 

PAULO.


_____________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal da outorgante e respectivo nome do signatário 

com carimbo da empresa outorgante
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ANEXO XXIV
DATAS MARCO
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ANEXO XXV

MODELO DE CRONOGRAMA 

ARQUIVO APARTADO
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XXVI

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

Eu  …..........  (nome  completo),  representante  legal  da  empresa  …...................(nome  da  pessoa  jurídica),  CNPJ 

nº.......................................,  DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  ter  ciência  de  que  a  existência  de  registro  no  CADIN 

ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, de acordo com 

a Lei Estadual nº. 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

     
_______________________________________________________________________________________ 

assinatura do representante legal e respectivo nome do signatário com carimbo da empresa
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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO PARA A LINHA 17 – OURO

ANEXO XXVII

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE À DISPONIBILIDADE DE “INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS”

Local e Data [indicar a data (dia/mês/ano) marcada para recebimento das Propostas]

À 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

São Paulo - SP

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 42209213 - PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

MONOTRILHO PARA A LINHA 17 - OURO DO METRÔ DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores

Eu  …..........  (nome  completo),  representante  legal  da  empresa  …...................(nome  da  pessoa  jurídica),  CNPJ 

nº......................................., DECLARO e CONFIRMO a disponibilidade de “Instalações Industriais” para a montagem do 

material  rodante,  com  capacidade  de  atender  a  todas  as  condições  técnicas  e  contratuais  deste  fornecimento,  em 

atendimento  ao  item 5.1.8.1  das  Condições  Específicas  do  Edital  desta  licitação,  bem como  apresentamos  a  descrição 

detalhada solicitada no item 5.1.8.2 das Condições Específicas do Edital desta licitação.

     
_______________________________________________________________________________________ 
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QUINTA PARTE - DOCUMENTOS TÉCNICOS 

ARQUIVOS APARTADOS
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