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CONTRATO N' 4036721301

EXECUçAO DE OBRAS CIVIS: OBRA BRUTA, ACABAMENTO,
coMUNlcAçÃo vrsuAl, HtDRÁuLrcA E PAlsAGlsMo DA
ESTAÇÃO MORUMBT-LTNHA 17 DO METRO E INTEGRAÇÃO
COM A LINHA 9 DA CPTM; E, DESMONTAGEM,
REMANEJAMENTO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS
SISTEMAS DE CFTV + SONORIZAÇÃO + SSX + REDE AÉREA
DE TRAÇAO + ILUMINAÇAO E TOMADAS DA INTEGRAçAO
COM A LINHA g-ESMERALDA
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O_objeto !o p¡esente Contrato é a EXECUÇAO DE OBRAS CIVIS: OBRA BRUTA,
AC4BAMENTO, COMUNTCAÇAq V|SUAL, 

-HrOn¡UlrCA 
E pAtSAGtSMO DA EST.

MORUMBT-LTNHA 17 DO METRO E TNTEGRAçÃO COM A LTNHA 9 DA CpTM; E,
DESMONTAGEM, REMANEJAMENTq, FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS
SISTEMAS DE CFTV + SONORIZAÇAO t SSX + REDE AÉREA DE TRAçAO +
TLUMTNAÇÃO E TOMADAS DA TNTEGRAÇÃO COrr¡ A LTNHA g-ESMERALDA'

Os serviços seräo executados sob o regime de empreitada por Preço Unitário e
Global.

Pelo pres^ent_e-]ns.t¡.umento_feito ern 2 (duas) vias de igual teor e para um único efeito, de um
IAdO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRÖ, CNPJ ¡9
62.070.36210001-06, com sede em São Paulo, situada na Rua Auqusta, 1626, doravante
denominada simplesmente COMPANHIA DO METRO, e de outro COÑSÓRC|O CCtN-CCCC
constituído pelas empresas CONSTRUÇÖES E COMÉRC|O CAMARGO CORREA S.A, CNpJ
NO 61.522.5121000I-02 e CAMARGO CORREA INFRAESTRUTURA S.A, CNPJ no
11.178.03210001-06, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, legalmente
representadas e ao final assinadas, ajustam e convencionam as obrigaçöes e compiomissos
recíprocos que assumem, nos termos da Lei estadual ns 6.544189, da Lei federal nq8.666/93
com suas alteraçöes e das demais disposiçöes legais aplicáveis, mediante as Cláusulas
seguintes:

RuaAugusta,1626 - CEP01304-902 - CerqueiraCesar - Fax('11) 3283-5228 - Tet (j1)3371-7411
CNPJn 62.070362t0001-06 - fnscriçãoEstadual n '104.978.186 113 - SãoPaufo - Sp- Brasif

GoNTRATO Ns 4036721301

CÓDIGO FORNECEDOR C31I4

CNPJ: 29 . L88 .7 68 / 0001-Lz

OBJETO1

1.1

12

2

2.1

2.2

2.2.1

3.

3.1

DOCUMENTOS INTEGRANTES

lntegram este lnstrumento, todos os documentos da Concorrência n" 40367213
inclusive Atas de Esclarecimentos, e Termo de Ciência e Notificação mais os
seguintes documentos:

No caso de divergências entre o contrato e seus anexos, prevalecerá o disposto
neste contrato.

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

ESCOPO DOS SERVIçOS

Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados observando-se toda a
documentaçäo técnica integrante do Contrato e em conformidade com o disposto nos
documentos integrantes do Edital que precedeu o presente instrumento, abrangendo:

Projetos:
. Adequação de Projetos;
. Acompanhamento Técnico de Obra -ATO

Execução das obras civis compreendendo:. Obra bruta;. Acabamento;

i

3

&

ANEXO DOCUMENTO
1 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
2 PLANILHA DE SOBRESSALENTES
3 MAN-09-2OO _ MANUAL DE MEDI DE OBRAS CIVIS

3A TNSTRUÇÕES DE MED|çAO DOS SERVTçOS DE OBRAS CtVtS
(COMPLEMENTAR)

4 DATAS MARCO
5 DOCUMENTOS TECNfCOS
6 MODELO DE DECLARAÇAO DE CESSÃO DE D|REITO AUTORAL

PATRIMONIAL
7 ATAS DE ESCLARECIMENTOS

Contrato n' 403672 I 30 I



1

Comunicaçåo Visual;
Hidráulica;
Paisagismo.

lmplantação dos sistemas compreendendo:
. Desmontagem, Remanejamento, Fornecimento e Montagem
. Sistema de CFTV;
. Sistema de Sonorização;
. Sistema de Solicitaçäo de AuxÍlio dos Usuários - SSX,
. Rede Aérea de Traçäo;
. lluminaçäo e Tomadas;
. Subestação de Entrada de Energia Provisória.

3.2 Serão emitidas tantas Ordens de Serviço - O.S. quanto forem necessárias para a
execuçåo dos serviços, a critério exclusivo da COMPANHIA DO METRÖ. Cada
Ordem de Serviço - O.S. será dada por escrito, e passará a fazer parte integrante
deste contrato.

3.21 O somatório das verbas indicadas nas Ordens de Serviços emitidas não poderá
ultrapassar o valor total deste contrato.

3.3 Näo poderão ser executados, nem serão pagos, quaisquer serviços do Contrato, sem
que tenha sido emitida a Ordem de Serviço correspondente.

3.4 A Ordem de Serviço - O.S., aprovada pela CONTRATADA e pela COMPANHIA DO
METRO deverá conter todas as informaçöes necessárias para a consecução do seu
escopo e deverá ser cumprida pela CONTRATADA, observando todas as condiçöes
nela ajustadas.

3.4.1 No caso de divergências, prevaleceräo, sempre, as condiçöes estabelecidas no
presente contrato e seus anexos.

4 VIGÊNCIAJPRAZOS

O prazo de vigência do presente Contrato e de 22 (vinte e dois) meses, a contar da
data de sua assinatura.

Os serviços objeto do presente Contrato têm prazo de execuçåo de 18 (dezoito)
meses, contados a partir da emissäo da primeira Ordem de Serviço (OS).

O prazo máximo para a emissäo da primeira Ordem de Serviço é de 30 (trinta) dias, a
contar da data de assinatura deste Contrato.

A execução dos serviços objeto do presente Contrato teräo seus prazos contados a
partir da emissåo da Ordem de Serviço (OS), sendo:

Em até 180 (cento e oitenta) dias corridos para conclusäo da Adequação dos Projetos
em função da realocaçåo das Salas Técnicas do Corpo da Estaçäo para o Acesso e
dos Projetos de conexäo com a Estação da CPTM;

4.1

4.1.1

4.1.2.

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

Em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos para conclusäo das Ensecadeiras;

Em até 210 (duzentos e dez) dias corridos para a conclusåo das Fundações;

Em até 300 (trezentos) dias corridos para a conclusão da Laje Nível Mezanino; /:
/.1"--.

Em até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos para a liberação da instalaçäo das
barras de alta resistência para instalaçäo das Vigas Guia;

4.1.3.6 Em até 330 (trezentos e trinta) dias corridos para a liberação das salas técnicas e
poräo de cabos parc a implantaçäo dos Sistemas de Alimentaçäo Elétrica;

l i,'
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Em até'15 (quinze) dias da conclusão das obras civis para desativaçäo do canteiro de
obra e comunicaçäo por escrito à COMPANHIA DO METRO da conclusão das obras
e serviços.

4.1.3.12 Em até 15 (quinze) dias contados da comunicaçäo por escrito à COMPANHIA DO
METRO da conclusäo das obras e implantaçäo dos sistemas para inspeção da
COMPANHIA DO METRO e emissäo do Termo de Aceitação Provisória (TAP) da obra
civil.

A CONTRATADA tomará todas as providências necessárias para apresentar a
Certidäo Negativa de Débito junto ao INSS - CND, referente à obra, para a
COMPANHIA DO METRO, em até 30 (trinta) dias contados da data de conclusäo da
obra/serviços.

RuaAugusta,l626 - CEP01304-902 - CerqueiraCesar - Fax(11) 3283-5228 - Tel.(11)3371-7411
CNPJn, 62.070.362/0001-06 - lnscriçãoEstaduatn 104,978.186.113 - Sãopaulo - Sp- Brasil

4.1.3.7 Em até 390 (trezentos e noventa) dias corridos para a liberaçäo do Acesso Metrô para
a implantaçåo de Sistemas;

4.1.3.8 Em até 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para a liberaçäo de Plataforma da
estaçåo para implantaçåo das Portas de Plataforma;

4.1.3.9 Em até 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para a liberaçäo de Plataforma e
Mezanino CPTM para instalaçäo de Sistemas;

4.1.3.10 Em até 390 (trezentos e noventa) dias corridos para liberaçäo das salas de
equipamentos para implantação dos Sistemas de Telecomunicaçöes e Alimentaçäo
Elétrica.

4.1.3.11

4.4 Em até 15 (quinze) dias contados da data de assinatura da primeira Ordem de
Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar, para análise e aprovação da
COMPANHIA DO METRÔ, o Cronograma de Barras do empreendimento, elaborado
em conformidade com o Modelo de Cronograma, com as Datas Marco e com as
Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de Planejamento, Acompanhamento e
Controle, anexo deste contrato.

4.4.1 Após a análise do Cronograma de Barras do empreendimento pela COMPANHIA DO
METRO, a CONTRATADA deverá atender aos eventuais comentários que
condicionem a aprovação do referido documento, num prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos contados a partir de sua comunicação. Será tolerado o limite de até 2
(dois) reencam in hamentos.

4.4.2 Após sua aprovação pela COMPANHIA DO METRO, o Cronograma de Barras do
empreendimento passará a integrar o contrato e irá orientar a execuçäo de todas as
atividades objeto deste instrumento

4.1.3.13 Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da emissäo do Termo de Aceitação
Provisória (TAP) deverá ser efetuada a inspeçäo final das obras civis e sistemas pela
COMPANHIA DO METRÔ e emitido o Termo de Aceitaçäo Definitiva (TAD)

4.1.3.14 Em até 15 (quinze) dias contados da emissäo do Termo de Aceitação Definitiva -
TAD, a COMPANHIA DO METRÖ emitirá o Termo de Encerramento Contratual -
TEC, desde que näo haja pendências de qualquer ordem ou natureza.

4.2 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para entrega, à
COMPANHIA DO METRÔ, em até 15 (quinze) dias após a emissåo da primeira
Ordem de Serviço, a Matrícula no Cadastro EspecÍfico do INSS - CEl, para os
serviços objeto desta contratação, obtendo junto à COMPANHIA DO METRO os
documentos necessários para que obtenha a matrÍcula pela COMPANHIA DO
METRÔ em nome desta.

4.3
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4.5 Em até 15 dias contados da data da aprovaçäo do primeiro Cronograma de Barras
Geral do empreendimento, a CONTRATADA deve apresentar para validação da
COMPANIA DO METRO a Planilha de Evoluçäo Física, elaborada em conformidade
com as Especificaçoes Contratuais lnstrumento de Planejamento,
Acompanhamento e Controle, constante do Edital da Licitaçåo.

4.5.1 Após a apresentação da Planilha de Evoluçäo Física à COMPANHIA DO METRÔ, a
CONTRATADA deve atender aos comentários que condicionem a validaçäo do
referido documento, num prazo máximo de'15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da sua comunicaçåo.

4.6 O contrato somente poderá ser prorrogado nas hipóteses estabelecidas na legislação
em vigor.

4.7 A inobservância dos prazos estipulados neste Contrato somente será admitida pela
COMPANHIA DO METRÔ quando fundamentada nos motivos de força maior, nos
termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou por motivos imputáveis à
COMPANHIA DO METRO, os quais deveräo ser comprovados sob pena de a
CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste Contrato.

4.8 A hipótese de que trata o item antecedente somente será considerada mediante
solicitaçäo escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez)
dias contados da ocorrência do fato gerador do atraso, e também, por escrito, aceita
pela COMPANHIA DO METRÔ

5. PREçOS

5.1.1

O valortotal deste contrato é de R$ 107.399.999,99 (cento e sete milhöes, trezentos
e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
na data base de 0110512017 , conforme Planilha de Serviços e Preços, anexo deste
contrato.

O valor total para pagamento dos itens 1.1 a 1.10 e 2.1 a 2.14,3 a 5 da Planilha de
Serviços e Preços de Obras Civis, a serem remunerados sob o regime de preço
unitário, é de R$ 89.888.532,33 (oitenta e nove milhöes, oitocentos e oitenta e oito
mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos);

O valor total para pagamento dos itens 1.11 a 1.15,2.15 a 2.19 da Planilha de
Serviços e Preços de Obras Civis, a serem remunerados sob o regime de preço
global, é de R$ 14.630.687,67 (quatorze milhöes, seiscentos e trinta mil, seiscentos e
oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos);

O valor total para pagamento dos itens 1.1.1.2.1 a 1.1.1.2.10, 1.1.1.2.12.1, a
1.1.1.2.12.3, 1.1.2.2.1 a 1.1.2.2.17, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3.1.1 a 1.1.3.2.3.1.3,
1.2.1.2.1 a 1.2.1 .2.8, 1.2.2.2.1 a 1.2.2.2.4, 1.2.3.2.1, 1.2.3.2.2 da Planilha de Serviços
e Preços de Sistemas, a serem remunerados sob o regime de preço unitário, é de R$
1.002.798,48 (um milhão, dois mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito
centavos);

5.1.2

5.1 .3

5.1.4 O valor total para pagamento dos itens 1.1.1.1,1.1.1.2.11,1.1.1.3, 1.1.2.1,1.1.2.3,
1.1.3.1, 1.1.3.3a 1.1.3.6, 1.2.1.1,1.2.1.3a1.2.1.5, 1.2.2.1, 1.2.2.3a1.2.2.6,1.2.3.1,
1.2.3.3 da Planilha de Serviços e Preços de Sistemas a serem remunerados sob o
regime de preço global, é de R$ 1.877.981,51 (um milhäo, oitocentos e setenta e sete
mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos).

5.2 Os preços deste contrato contemplam toda mão-de-obra, materiais, transportes,
equipamentos, acessórios, tributos, encargos de natureza previdenciária, fiscal e
trabalhista, incluindo benefícios sociais e os demais custos inerentes ao objeto
contratual.

5.1
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6.

6.1

6.1.1

RuaAugusta,1626 - CEP0l304-902 - CerqueiraCesar - Fax(11) 3283-5228 - Tet.(11)3371-7411
CNPJ n, 62.070.36210001-06 - lnscrição Estadual nir 104.978.186.113 - São Pauto - SP - Brasil

FORMA DE PAGAMENTO

sERV|çOS POR PREçO UNtTÁRlO

100% (cem por cento) dos valores indicados nos itens 1.1.1 a 1.1.16, 1.2.1 a 1.2.5,
1.3 a 1.6, 1.7.1 a 1.7.4, 1.8.1 a 1.8.6, 1.9.1,2.1.1 a 2.1.16,2.2.1 a 2.2.8,2.2.10 a
2.2.11,2.3.1 a2.3.12,2.3.14,2.3.17 a2.3.19,2.3.21,2.3.23 a 2.3.33, 2.4.1 a2.4.17,
2.4.19 a 2.4.23,2.4.27 a 2.4.28,2.5. a 2.5.3,2.6.1 a 2.6.12,2.7.1 a 2.7.4,2.8.1 a
2.8.7, 2.10.1 a 2.10.10, 2.1 1.1.1 a 2.11.6.1, 2.11.8.1 a 2.11.8.6 e 2.1 2.1.1 a 2.12.2.7
da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis seråo pagos em observância às
disposiçöes contidas na lnstruçåo Normativa MAN-09-200 Rev.02 - Mediçäo de
Obras Civis sob o regime de Preço Unitário

100% (cem por cento) dos valores indicados nos itens 1.1.17 a 1.1.19, 1.2.6, 1.7.5,
2.1.17 a 2.1.19,2.2.9,2.2.12,2.3.13,2.3.15,2.3.16,2.3.20,2.3.22,2.4.18,2.4.24 a
2.4.26,2.4.29,2.7.5 a 2.7.12 e 2.11.7.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras
Civis serão pagos em observância às disposiçöes contidas na lnstruçäo de Medição
de Obra Civil Complementar sob o regime de Preço Unitário.

Itens 1.10.1 e 2.13.9 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis
Fornecimento e lnstalaçäo de Marco Refletor

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento e instalaçäo de haste e adesivo
refletor, locação, nivelamento e amarração topográfica, leituras de zeragem após a
instalaçäo nas paredes de valas e poços, relatório de instalaçåo com apresentaçäo
de todos os eventos ocorridos nas proximidades do instrumentos (planilha e gráficos,
data e hora de leitura com a utilizaçäo de Estação Total e descrição sumária de todos
os eventos).

MEDIÇÄO - Será medido por unidade (un) de haste efetivamente instalada

Itens 1 .10.2 e 2.13.3 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Caixa de
Proteçäo Completa de Aço para Placa de Recalque, Tassômetro ou Referência de
Nível Profundo

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento dos materiais, montagem da caixa de
proteção completa com tampa e corpo de aço e acabamento superficial final
conforme detalhado na especificação técnica de instrumentaçäo geotécnica de obra
I P-9. 00. 00.00/1 A0-00'1 .

MEDIÇÃO - Será medido por unidade (un) de caixa efetivamente instalada

Itens'1.10.3 e 2.13.4 da Planilha de Serviços e Preços de obras civis - caixa de
Proteção para Piezômetros e lndicador de NÍvel D'Água

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento da caixa de ferro fundido; execução e
remoçäo da caixa de proteçäo de alvenaria; instalação com materiais e serviços
necessários, de acordo com o especificado. Este preço aplica-se à execução de
caixas de proteçåo das bocas dos piezometros e indicadores de nível d'água, nas
áreas de tráfego.

MEDIÇÃO - Será medido por unidade (un) de caixa efetivamente instalada

6.1.2

6.1 .3

6.1.4

6.1 .5

q.
¡'"Q .r

7 ¡.)

c

Contrato n' 403672 I 301



6.1 .6 Itens 1.10.4e2.13.5 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Equipe para
Realizaçäo de Leituras Sistemáticas e Eventuais Nivelamentos, Convergências e
Demais lnstrumentos

PRELIMINARES - O preço inclui: mobilizaçäo, transporte e deslocamento à obra de
equipe especializada e todos os equipamentos, acessórios, instrumentos especiais e
materiais de consumo necessários àrealizaçäo sistemática e eventual das leituras de
convergência, nivelamento e recalque, inclinômetros, piezometros, convencionais e
elétricos, extensometros de corda vibrante, resistivos ou fibra óptica, eletroníveis,
clinômetros, células de carga e todos os aparelhos que venham a ser utilizados, nos
locais e frequências previstos, de acordo com as definiçöes do projeto de
instrumentaçåo e as adaptaçöes definidas durante o transcorrer da obra. lnclui,
também, todos os equipamentos e softwares necessários para a aquisiçáo de leituras
e interpretaçao dos dados e, ainda, a realizaçåo por esta equipe, em horários diurno e
noturno, das leituras, cálculos e correçöes, elaboraçäo de boletins e relatórios,
digitaçäo, interpretaçäo, preparaçäo, e apresentaçäo diária, de acordo com as
frequências de leituras especificadas em projeto, dos dados em midia eletronica e a
apresentaçäo mensal dos dados em (CD) Compact Disk e Relatório Técnico em
formato padrão Metro, conforme documentos MAN-'10-200 e MAN-10-201. Demais
relatórios e procedimentos, de acordo com a especificaçåo técnica de instrumentação
geotécnica de obras.
A equipe será composta de: técnico de instrumentaçäo, nivelador, auxiliar técnico,
calculista, encarregado, engenheiro responsável.

MEDIçÃO - Será medido por equipe x mês (eq x mês) ou fraçäo efetivamente
trabalhada.

6.1.7 Itens 1.10.5 e 2.13.7 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis
Fornecimento e lnstalaçäo de Pinos de Controle de Recalques

PRELIMINARES _ O preço inclui: fornecimento do pino, acessórios e demais
materiais de consumo, execuçäo do furo em concreto ou alvenaria, locaçäo,
nivelamento e amarraçäo topográfica por coordenadas, leituras de zeragem, relatório
de instalaçäo, posterior remoçäo, recomposiçäo e limpeza do local.

MEDIÇÄO - Será medido por unidade (un) de pino efetivamente instalada

6.1.8 ltens 1.10.6 e 2.13.10 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis -
Fornecimento e lnstalaçäo de Piezômetro de Tubo Aberto ou de lndicador de Nível de

Agua

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento e instalação completas dos tubos
lisos e perfurados, preenchimento do espaço anelar com areia selecionada, bentonita
e argila, limpeza e testes de funcionamento, fornecimento e instalação de caixa de

proteçäo, execuçäo do acabamento e proteçäo superficial, locaçäo, nivelamento e

amarração topográfica, leituras iniciais, relatórios de instalaçäo, posterior remoçåo,
recomposiçäo do piso e limpeza do local.

MEDICAO - Será medido por metro (m) linear de tubo efetivamente instalada

6.1 .9 Itens 1.10.7 e 2.13.2 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis
Fornecimento e lnstalaçäo de Pinos de Convergência
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PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento do pino e acessórios, execuçäo de
furo em concreto, alvenaria ou terreno, soldagem ou chumbamento em cambotas
metálicas, concreto ou alvenar¡a, proteção para aplicaçåo de concreto projetado,
instalaçäo de ganchos para apoio de escadas ou andaimes, acompanhamento da

instalação da cambota instrumentada, locaçäo, nivelamento e amarração topográfica,
leituras de zeragem junto à frente de escavação, relatório de instalaçäo.

MEDIÇAO - Será medido por unidade (un) de pino efetivamente instalada

6.1 .10 Itens'1.10.8 e 2.13.11 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis -
Fornecimento e lnstalaçäo de Tassômetro ou Referência de NÍvel Profundo

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento e instalação do revestimento, haste
interna, e demais acessórios e materiais, ruptura do piso com picareta, locaçåo,
nivelamento e amarraçäo topográfica por coordenadas, equipe especializada,
execuçåo do acabamento e proteçäo superficial, leituras de zeragem, relatório de

instalaçäo, posterior remoçäo, recomposiçäo do piso e limpeza do local.

MEDICÄO - Será medido por metro (m) linear de haste efetivamente instalada

6.1.11 ltens 1 .10.9 e 2.13.12 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Mobilizaçäo
de Equipe e Equipamentos de Percussão para Execução de Perfuração ou

Sondagem

PRELIMINARES - O preço inclui: o transporte até o local da obra dos equipamentos,
acessórios, equipes especializadas, materiais de consumo necessários durante todo
o tempo de execuçäo dos serviços programados e remoçäo total no encerramento
dos trabalhos.

MEDICAO - Será medido por unidade (un) de equipamento, posto obra, efetivamente
mobilizada para o local dos trabalhos.

6.1.12 ltens 1.10.'10 e 2.13.13 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis -
Mobilizaçäo de Equipe e Equipamentos Rotativos para Execuçäo de Perfuraçäo ou
Sondagem

PRELIMINARES - O preço inclui: o transporte até o local da obra dos equipamentos,
acessórios, equipes especializadas, materiais de consumo necessários durante todo
o tempo de execuçäo dos serviços programados e remoção total no encerramento
dos trabalhos.

MEDICAO - Será medido por unidade (un) de equipamento, posto obra, efetivamente
mobilizado para o local dos trabalhos.

6.1 .13 Itens 1 .10.11 e 213.14 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis -
Perfuraçäo com Equipamento Rotativo Diâmetro de2.112" tu
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PRELIMINARES - o preço inclui. a locação do furo, nivelamento e amarração
topográfica por coordenadas, instalaçäo e montagem no local do equipamento e
equipe, ruptura do piso com picareta, remoçåo e armazenamento de pisos nobres,
execuçäo de perfuração sem recuperaçäo do solo, com qualquer inclinaçäo,
utilizando tricone ou barrilete, revestimento parcial ou total do furo ou lama
bentonítica, fornecimento de todos os materiais de consumo (água, bentonita, etc.),
elaboraçäo de boletim de perfuração, desmontagem do equipamento, Iimpeza do
local, remoçäo total e deslocamento para outro ponto.

MEDIÇÃO - Será medido por metro (m) linear efetivamente perfurado

6.1.14 ltens 1.10.12 e 2.13.15 da Planilha de Serviços e Preços de Obras
Perfuração em Solo com Equipamento à Percussão Diâmetro de2.112"

Civis

PRELIMINARES - O preço inclui: a locaçäo do furo, nivelamento e amarraçäo
topográfica por coordenadas, instalaçäo e montagem no local do equipamento e
equipe, ruptura do piso com picareta, remoção e armazenamento de pisos nobres,
execução de perfuraçäo utilizando revestimento parcial ou total, ou lama bentonítica,
avanço da perfuraçäo a trado ou por circulaçäo de água, limpeza do furo,
fornecimento de todos os materiais de consumo (água, bentonita, etc.), preparação
para a instalaçäo dos instrumentos, elaboração de boletim de perfuraçäo,
desmontagem dos equipamentos, limpeza do local, remoçäo total e deslocamento
para outro ponto.

MEDICAO - Será medido por metro (m) linear efetivamente perfurado

6.1 .15 Itens 1.'10.13 e 2.13.16 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis -
Perfuraçäo em Solo com Equipamento à Percussäo Diâmetro de 4"

PRELIMINARES - O preço inclui: locaçäo do furo, nivelamento e amarraçäo
topográfica por coordenadas, instalaçäo e montagem no local do equipamento e
equipe, ruptura do piso com picareta, remoção e armazenamento de pisos nobres,
execuçäo de perfuração utilizando revestimento parcial ou total, ou lama bentonitica,
avanço da perfuraçäo à trado ou por circulação de água, limpeza do furo,
fornecimento de todos os materiais de consumo (água, bentonita, etc.), preparaçäo
para a instalaçäo dos instrumentos, elaboraçäo de boletim de perfuraçäo,
desmontagem dos equipamentos, limpeza local, remoção total e deslocamento para
outro ponto.

MEDIÇAO - Será medido por metro (m) linear efetivamente perfurado.

6.1.16 ltens 1.10.14 e 2.13.18 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis -
Rompimento de Pavimento Asfáltico ou Concreto com Perfuratriz Somente para
lnstalaçäo de lnstrumentos

PRELIMINARES - O preço inclui: o transporte até o local da obra do equipamento,
acessórios, materiais de consumo e pessoal especializados necessários para o
rompimento de pavimentos asfálticos ou de concreto, assim como dispositivos de
proteçåo e sinalizaçäo viária, execuçäo dos serviços, remoçäo do material escavado
limpeza da área e remoçäo total dos equipamentos no encerramento dos trabalhos.

MEDIÇÄO - Será medido por unidade (un) de furo efetivamente rompido.
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6.1.17 ltem 2.13.'1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Fornecimento e
lnstalação de Extensäo para Pinos de Convergência

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento e instalação de pino de extensåo e
acessórios, proteção para aplicaçäo de concreto projetado, leituras de zeragem
anterior e posterior à extensão, relatório de instalaçäo.

MEDIçÃO - Será medido por unidade (un) de extensäo efetivamente instalado.

6.1.'18 ltem 2.'13.6 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Fornecimento e
lnstalaçäo de lnclinometro,

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento e instalaçåo de tubo-guia de alumínio,
luvas, seçöes telescópicas e demais acessórios, preenchimento do espaço anelar
com calda ou argamassa de cimento, equipe especializada, execuçäo do acabamento
superficial, ruptura do piso ou pavimento e caixa de proteçäo, locação, amarraçåo
topográfica por coordenadas, leituras de zeragem, relatórios de instalação, posterior
remoçäo, recomposiçäo das condiçöes originais do piso ou pavimento e limpeza do
local.

MËDIÇAO - Será medido por metro (m) linear de tubo efetivamente instalado.

6.1.'19 Item 2.13.8 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Fornecimento e
Colocaçåo de Placa de Recalque

PRELIMINARES - O preço inclui: fornecimento e instalaçäo completa da placa, com
haste, cabeçote de leitura e demais acessórios de consumo, ruptura do piso com
picareta, locaçäo, nivelamento e amarraçåo topográfica por coordenadas, equipe
especializada, execuçäo do acabamento e proteçåo superficial, leituras de zeragem,
relatório de instalaçåo, posterior remoção, recomposiçäo do piso e limpeza do local.

MEDIÇAO - Será medido por unidade (un) de placa efetivamente instalada

6.1.20 Item 2.13.17 da Planitha de Serviços e Preços de Obras Civis - Preenchimento de
Furo com Nata de Cimento, lnclusive Materiais

PRELIMINARES - O preço inclui: o preenchimento total ou parcial de furo com calda
ou argamassa de cimento e bentonita utilizando bomba de baixa capacidade, equipe
especializada, equipamentos necessários, acessórios e materiais de consumo.

MEDIÇAO - Será medido pelo volume (m3) de furo efetivamente preenchido

6.1.21 Item 2.9.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Coordenação
Operacional e Projetos (Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego)
litem2.9.2 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Gestão Operacionalde
Campo (Operacionalizaçáo de Desvio de Tráfego),

SERVIÇO - Coordenaçäo operacional e elaboraçäo de projetos executivos para
implementação dos desvios provisórios de tráfego, bem como execução de gestäo
operacional de campo.
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PRELIMINARES - O preço inclui: as equipes de coordenação e gestäo operacional
em campo, remoçåo de interferência e deslocamento de materiais de canalizaçäo.
Deveråo ser emitidos relatórios mensais parciais ou conclusivos referentes aos
serviços compatÍveis com a Ordem de Serviço emitida, com a descriçäo e análise de
todas as atividades realizadas no período.

MEDICAO - Estas atividades seräo medidas mensalmente e deveräo conter todos os
serviços realizados no mês da apuraçäo, com base na apresentaçäo de relatórios,
parciais ou conclusivos, bem como, do demonstrativo dos recursos utilizados no
período, em consonância com cada Ordem de Serviços específica, e desde que

tenham sido aprovados pela Companhia do Metrô.

6.1.22 ltem 2.9.3 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Operacionaf
(Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego)

SERVIÇO - Supervisäo operacional e apoio na execuçäo das atividades de interdiçäo
dos desvios provisórios do sistema viário compreendendo. demarcaçäo de área,
orientaçäo quanto aos desvios existentes, monitoramento e demais açöes junto aos
veículos no entorno dos locais determinados.

PRELIMINARES - O preço inclui: as equipes de supervisäo de campo e de operaçäo,
remoçåo de interferência e deslocamento de materiais de canalizaçäo. Deveräo ser
emitidos relatórios mensais parciais ou conclusivos referentes aos serviços
compatÍveis com a Ordem de Serviço emitida, com a descriçäo e análise de todas as
atividades realizadas no período.

MEDIÇAO - Estas atividades seråo medidas mensalmente e deverão conter todos os
serviços realizados no mês da apuraçäo, com base na apresentaçäo de relatórios,
parciais ou conclusivos, bem como, do demonstrativo dos recursos utilizados no
período, em consonância com cada Ordem de Serviços especÍfica, e desde que

tenham sido aprovados pela Companhia do Metrô.

6.1.23 Item 2.9.4 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Veículos
(Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego),
Item 2.9.4.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Locaçäo de VeÍculo
Tipo Popular de Pequeno Porte com Motorista.

PRELIMINARES - O preço inclui: o fornecimento de veículo tipo Gol, Fiesta ou similar
de pequeno porte com motorização'1000cc, com luminoso Giroflex e adesivado no
padräo CET, incluindo as manutençöes preventivas e corretivas, o fornecimento de

combustível, lubrificantes, limpeza, seguros relativos aos veículos e contra terceiros,
inclusive franquias e toda a documentaçäo pertinente - licenciamento, taxa e

inspeção veicular, bem como, toda documentação legal exigida para a categoria do

motorista.

Os veÍculos deverão estar disponíveis de segunda a domingo, '12 horas por dia, em
plena condiçäo de utilizaçäo e ser substituÍdo de imediato caso necessário.

MEDICAO - Por unidade de veículo disponibilizado por mês trabalhado (veículo x
mês)

6 1.24 |hem2.9.4.2 da Planilha de Serviços e Preços de Obras CÍvis - Locaçäo de Veículo
Tipo Popular de Pequeno Porte sem Motorista
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PRELIMINARES - O preço inclui: o fornecimento de veículo tipo Gol, Fiesta ou similar
de pequeno porte com motorização 1000cc, com luminoso Giroflex e adesivado no
padrão CET, incluindo as manutençöes preventivas e corret¡vas, o fornecimento de
combustível, lubrificantes, limpeza, seguros relativos aos veÍculos e contra terceiros,
inclusive franquias e toda a documentaçåo pertinente - licenciamento, taxa e
inspeção veicular.

Os veículos deveräo estar disponíveis de segunda a domingo, 24 horas por dia, em
plena condiçäo de utilização e ser substituído de imediato caso necessário.

MEDIÇAO - Por unidade de veÍculo disponibilizado por mês trabalhado (veÍculo x
mês).

6.1.25 Item 2.9.4.3 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Locaçäo de VeÍculo
Tipo Pick-Up de Porte Médio sem Motorista

PRELIMINARES O preço inclui: o fornecimento de veículo tipo Pick-Up
Strada/Montana ou similar, com luminoso Giroflex e adesivado no padräo CET,
incluindo as manutençöes preventivas e corretivas, o fornecimento de combustível,
lubrificantes, limpeza, seguros relativos aos veículos e contra terceiros, inclusive
franquias e toda a documentaçäo pertinente - licenciamento, taxa e inspeção
veicular.

Os veículos deverão estar disponíveis de segunda a domingo, 24 horas por dia, em
plena condição de utilizaçäo e ser substituído de imediato caso necessário.

MEDIÇAO - Por unidade de veículo disponibilizado por mês trabalhado (veÍculo x
mês).

6.1,26 |tem2.9.4.4 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Locaçäo de Veículo
Tipo Pick-Up sem Motorista

PRELIMINARES - O preço inclui: o fornecimento de veículo tipo Pick-Up S'1O/Ranger
ou similar, com luminoso Giroflex e adesivado no padrão CET, incluindo as
manutençöes preventivas e corretivas, o fornecimento de combustível, lubrificantes,
limpeza, seguros relativos aos veículos e contra terceiros, inclusive franquias e toda a
documentaçäo pertinente - licenciamento, taxa e inspeçäo veicular.

Os veículos deveräo estar disponíveis de segunda a domingo, 24 horas por dia, em
plena condiçäo de utilizaçäo e ser substituído de imediato caso necessário.

MEDIÇAO - Por unidade de veículo disponibilizado por mês trabalhado (veículo x
mês).

6.1.27 ltem 2.9.4.5 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Locaçäo de
Motocicleta sem Motorista

PRELIMINARES - O preço inclui. o fornecimento de motocicleta XRE 300cc ou
similar, com luminoso Giroflex e adesivado no padräo CET, incluindo as manutençöes
preventivas e corretivas, o fornecimento de combustível, lubrificantes, limpeza,
seguros relativos aos veículos e contra terceiros, inclusive franquias e toda a
documentaçäo pertinente - licenciamento, taxa e inspeçäo veicular.
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As motocilcetas deveräo estar disponÍveis de segunda a domingo, 24 horas por dia,
em plena condição de utilizaçäo e ser substituídas de imediato caso necessário.

MEDIÇAO - Por unidade de motocicleta disponibilizada por mês trabalhado (veÍculo x
mês).

6.1.28 ltem 2.9.5.'1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Aparelho de Rádio
Comunicaçåo (Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego)

PRELIMINARES - O preço inclui: o fornecimento de aparelhos de rádio comunicação
tipo Nextel, especificamente destinados
monitoramento de sistemas viários.

aos serviços de operacionalizaçäo e

Os equipamentos deverão estar disponiveis de segunda a domingo 24 horas por dia,
em plena condiçäo de utilizaçäo e seräo substituídos de imediato, caso necessário.

MEDICAO - Por unidade x mês de equipamento disponibilizado

6.1.29 Item 2.9.5.2 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Cavaletes
(Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego)
Item 2.9.5.3 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis Cones
(Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego)
Item 2.9.5.4 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Fita Zebrada
(Operacionalizaçäo de Desvio de Tráfego)

PRELIMINARES - O preço inclui: o fornecimento de cavaletes, cones e fita zebrada,
especificamente destinados aos serviços de operacionalizaçäo e monitoramento de
sistemas viários, incluindo todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento dos
materiais acima citados.

Os materiais deverão estar disponÍveis em tempo integral e seräo substituídos de
imediato, caso necessário.

MEDIÇAO - Por unidade de material disponibilizado

6.'1.30 ltem 2.14.1.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Desenhos do Tipo
"MO'1" (Projeto Executivo de Obras Civis)

PRELIMINARES - O preço inclui a elaboração de desenho em conformidade com o

escopo de trabalho, revisöes em funçäo de comentários e elaboraçåo de demais
documentos correspondentes, abrangendo Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo,
Tabela de Coordenadas, Lista de Material, Planilha de Quantidades, Relatórios
Técnicos, entre outros. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago
por desenho

MEDICAO - Será medido por unidade (un) de desenho, da seguinte forma.
. 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

desenho consistente (aquele que näo apresenta erros de concepçäo de
projeto e esteja suficientemente claro e compatibilizado com o restante do
projeto, de forma a permitir sua análise completa) e demais documentos
correspondentes para análise; i

" 60o/o (sessenta por cento) do preço unitário na aprovação e entrega do
arquivo eletrônico e do original de cada desenho, e dos demais documentos
correspondentes
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6.1.31 |tem2.14.1.2 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Desenhos do Tipo
"MO2" (Projeto Executivo de Obras Civis)

PRELIMINARES - O preço inclui a elaboraçäo de desenho em conformidade com o
escopo de trabalho, revisöes em função de comentários e elaboraçåo de demais
documentos correspondentes, abrangendo Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo,
Tabela de Coordenadas, Lista de Material, Planilha de Quantidades, Relatórios
Técnicos, entre outros. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago

por desenho

MEDIÇÃO - Será medido por unidade (un) de desenho, da seguinte forma:
. 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

desenho consistente (aquele que näo apresenta erros de concepção de
projeto e esteja suficientemente claro e compatibilizado com o restante do
projeto, de forma a permitir sua análise completa) e demais documentos
correspondentes para análise;

. 600/o (sessenta por cento) do preço unitário na aprovação e entrega do
arquivo eletrônico e do original de cada desenho, e dos demais documentos
correspondentes.

6,1.32 ltem 2.14.2 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Assessoria Técnica
de Obra - ATO, Apoio ao Projeto Executivo e Elaboração de Relatórios Técnicos e

lnstrução Complementar de Serviços - ICS

PRELIMINARES - O preço inclui a elaboração de relatórios, em conformidade com o
escopo de trabalho, e de todos os serviços necessários para subsidiar a preparaçäo
do relatório. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago por relatório.

MEDIÇÃO - Será medido por unidade (un) de relatório, da seguinte forma:
. 600/o (sessenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

relatório e demais documentos correspondentes para análise;
. 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na aprovaçäo e entrega do arquivo

eletronico e do original de cada desenho e dos demais documentos
correspondentes.

6.1.33 ltem 2.14.3 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Monitoramento do
Banco de Dutos da CTEEP e Elaboraçäo de Relatórios Técnicos

PRELIMINARES - O preço inclui a elaboraçåo de relatórios, em conformidade com o
escopo de trabalho, e de todos os serviços necessários para subsidiar a preparaçäo
do relatório. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago por relatório.

MEDIÇAO - Será medido por unidade (un) de relatório, da seguinte forma:
. 60% (sessenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

relatório e demais documentos correspondentes para análise;
o 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na aprovaçåo e entrega do arquivo

eletronico e do original de cada desenho e dos demais documentos
correspondentes.

6.1.34 |tem2.14.4.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Desenhos do Tipo
"M02" - Leiaute Geral, lsométricos, Planta e Detalhes (Projeto Executivo de
Hidráulica)

{
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PRELIMINARES - O preço inclui a elaboraçäo de desenho em conformidade com o
escopo de trabalho, revisões em função de comentários e elaboração de demais
documentos correspondentes, abrangendo Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo,
Tabela de Coordenadas, Lista de Material, Planilha de Quantidades, Relatórios
Técnicos, entre outros. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago
por desenho.

MEDICAO - Será medido por unidade (un) de desenho, da seguinte forma:
. 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

desenho consistente (aquele que näo apresenta erros de concepçäo de projeto
e esteja suficientemente cfaro e compatibilizado com o restante do projeto, de
forma a permitir sua análise completa) e demais documentos correspondentes
para análise;

. 600/o (sessenta por cento) do preço unitário na aprovação e entrega do arquivo
eletronico e do original de cada desenho e dos demais documentos
correspondentes.

6.1.35 Item 2.14.5.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Civis - Desenhos do Tipo
'MO2" - Leiaute Geral (Projeto Executivo de Elétrica Predial e lluminação Pública)

PRELIMINARES - O preço inclui a elaboração de desenho em conformidade com o
escopo de trabalho, revisöes em funçäo de comentários e elaboração de demais
documentos correspondentes, abrangendo Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo,
Tabela de Coordenadas, Lista de Material, Planilha de Quantidades, Relatórios
Técnicos, entre outros. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago
por desenho/

MEDIÇÄO - Será medido por unidade (un) de desenho, da seguinte forma:
. 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

desenho consistente (aquele que não apresenta erros de concepção de projeto
e esteja suficientemente claro e compatibilizado com o restante do projeto, de
forma a permitir sua análise completa)e demais documentos correspondentes
para análise;

. 600/o (sessenta por cento) do preço unitário na aprovaçäo e entrega do arquivo
eletrônico e do original de cada desenho e dos demais documentos
correspondentes.

6.1.36 |fem2.14.6.1 da Planilha de Serviços e Preços de Obras Givis - Desenhos do Tipo
"MO1' Projeto Executivo de Elétrica

PRELIMINARES - O preço inclui a elaboraçäo de desenho em conformidade com o

escopo de trabalho, revisÕes em funçäo de comentários e elaboração de demais
documentos correspondentes, abrangendo Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo,
Tabela de Coordenadas, Lista de Material, Planilha de Quantidades, Relatórios
Técnicos, entre outros. O valor indicado na Planilha será o valor máximo a ser pago
por desenho.

MEDICAO - Será medido por unidade (un) de desenho, da seguinte forma:
. 40o/o (quarenta por cento) do preço unitário na primeira entrega de cada

desenho consistente (aquele que não apresenta erros de concepção de projeto
e esteja suficientemente claro e compatibilizado com o restante do projeto, de
forma a permitir sua análise completa)e demais documentos correspondentes
para análise;

. 600/o (sessenta por cento) do preço unitário na aprovaçäo e entrega do arquivo
eletrônico e do original de cada desenho e dos demais documentos

l, lt ,i, l I
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6.1.37 '100% (cem porcento)dos valores indicados nos itens 3 a 5 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Civis serão pagos em observância às disposiçöes contidas na
lnstrução Normativa MAN-09-200 Rev.02 - Mediçäo de Obras Civis.

6.2 SERV|çO POR PREçO GLOBAL

6.2.1 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.11 da Planilha de Serviços e

Preços de Obras Civis Acabamento, será pago na conclusäo dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 5o/o (cinco por cento) na aprovaçäo do Cronograma de Barras Geral e Planilha
de Evoluçäo Física;

. 90o/o (noventa por cento) de acordo com o percentual físico dos serviços
executados conforme Planilha de Evoluçäo Física e projetos aprovados desde
que liberados pela fiscalizaçåo da Companhia do Metro;

. 5o/o (cinco por cento) na emissão do Termo de Aceitaçåo Provisória - TAP.

6.2.2 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.12 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Givis - Comunicaçäo Visual, será pago na conclusäo dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 5o/o (cinco por cento) na aprovaçäo do Cronograma de Barras Geral e Planilha
de Evoluçäo Física;

n 90%o (noventa por cento) de acordo com o percentual físico dos serviços
executados conforme Planilha de Evolução Física e projetos aprovados desde
que liberados pela fiscalizaçåo da Companhia do Metro;

o 5o/o (cinco por cento) na emissäo do Termo de Aceitaçäo Provisória - TAP.

6.2.3 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.13 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Civis Hidráulica, será pago na conclusão dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 30o/o (trinta por cento) na conclusåo do fornecimento da totalidade dos
materiais necessários às instalações hidráulicas;

" 30o/o (trinta por cento) na conclusäo das instalaçöes de todos os apoios e
suportes, quebra de paredes, enchimento de concreto, testes de entrega da
instalaçäo, limpeza, descontaminaçäo da tubulação e demais açöes
pertinentes ao perfeito funcionamento do sistema hidráulico;

. 40o/o (quarenta por cento) no funcionamento completo testado.

6.2.4 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.14 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Civis - lnstalaçöes Elétricas, será pago na conclusäo dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 5o/o (cinco por cento) na conclusão do fornecimento da totalidade dos materiais
necessários à instalação da malha de terra;

. 10o/o (dez por cento) na conclusåo da instalação da malha de terra;

. 20o/o (vinte por cento) na conclusäo do fornecimento da totalidade dos materiais
necessários à instalaçäo dos embutidos/tubulaçäo seca;

. 35o/o (trinta e cinco por cento) na conclusäo da instalação dos
embutidos/tu bulação seca;

. 10o/o (dez por cento) na conclusäo do fornecimento da totalidade dos materiais
necessários à instalação do SPAD;

. 20o/o (vinte por cento) na conclusäo da instalaçåo do SPAD.

6.2.5 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.15 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Civis - Paisagismo, será pago após a conclusão dos serviços de -È'

, : fornecimento
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6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

100% (cem por cento) do valor indicado no item 215 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Civis Acabamento, será pago na conclusão dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

" 5o/o (cinco por cento) na aprovaçäo do Cronograma de Barras Geral e Planilha
de Evoluçåo Física;

. 90o/o (noventa por cento) de acordo com o percentual fÍsico dos serviços
executados conforme Planilha de Evoluçäo Física e projetos aprovados desde
que liberados pela fiscalizaçäo da Companhia do Metrô;

. 5o/o (cinco por cento) na emissäo do Termo de Aceitaçäo Provisória - TAP.

'100% (cem por cento) do valor indicado no item 2.16 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Civis - Comunicaçäo Visual, será pago na conclusão dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 5o/o (cinco por cento) na aprovaçäo do Cronograma de Barras Geral e Planilha
de Evoluçäo Física;

. 90o/o (noventa por cento) de acordo com o percentual fÍsico dos serviços
executados conforme Planilha de Evolução Física e projetos aprovados desde
que liberados pela fiscalizaçäo da Companhia do Metro;

. 5o/o (cinco por cento) na emissão do Termo de Aceitaçäo Provisória - TAP

100% (cem por cento) do valor indicado no item 2.17 da Planilha de Serviços e
Preços de Obras Givis Hidráulica, será pago na conclusão dos
fornecimentos/serviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 30% (trinta por cento) na conclusäo do fornecimento da totalidade dos
materiais necessários às instalaçÕes hidráulicas;

" 30o/o (trinta por cento) na conclusäo das instalaçöes de todos os apoios e
suportes, quebra de paredes, enchimento de concreto, testes de entrega da
instalaçäo, limpeza, descontaminaçäo da tubulação e demais açÕes
pertinentes ao perfeito funcionamento do sisiema hidráulico;

. 40o/o (quarenta por cento) no funcionamento completo testado.

'100% (cem por cento) do valor indicado no item 2.18 da Planilha de Serviços e

Preços de Obras Givis - Instalaçöes Elétricas, será pago na conclusäo dos
fornecimentosiserviços, de acordo com os eventos abaixo descritos:

. 5o/o (cinco por cento) na conclusäo do fornecimento da totalidade dos materiais
necessários à instalaçäo da malha de terra;

. 10o/o (dez por cento) na conclusão da instalação da malha de terra;

. 20o/o (vinte por cento) na conclusäo do fornecimento da totalidade dos materiais
necessários à instalação dos embutidos/tubulaçäo seca;

. 35o/o (trinta e cinco por cento) na conclusão da instalaçäo dos
embutidos/tubulaçäo seca;

. 10o/o (dez por cento) na conclusäo do fornecimento da totalidade dos materiais
necessários à instalaçäo do SPAD;

. 20o/o (vinte por cento) na conclusäo da instalaçäo do SPAD.

100% (cem por cento) do valor indicado no item 2.19 da Planilha de Serviços e

Preços de Obras Civis - Paisagismo, será pago após a conclusäo dos serviços de

fornecimento e instalação de todos os elementos necessários ao paisagismo e à
reurbanizaçäo."

100% (cem por cento) dos valores indicados nos itens 1.1.1.1, 1.1.2,1, 1.1.3.1,

1.2.1.1,1.2.2.1 e 1.2.3.1da Planilha de Serviços e Preços de Sistemas, seräo pagos

na aprovação dos projetos pela COMPANHIA DO METRO.
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6.2.12 100% (cem por cento) dos valores indicados nos itens 1.1.1.2.1 à 1.1.1.2.12.3,
1.1.2.2.1 à 1.1.2.2.17, 1.1.3.2.1 à 1.1.3.2.3.'1.3, 1.2.1.2.1 à 1.2.1.2.8, 1.2.2.2.1 à
1.2.2.2.4 da Planilha de Serviços e Preços de Sistemas, seräo pagos na entrega e

aprovaçäo pela COMPANHIA DO METRÔ.

6.2.13 100% (cem por cento) dos valores indicados nos itens 1.'1.3.6, 1.2.1.5, 1.2.2,6,
1.2.2.3, 1.2.3.2.1 e 1.2.3.2.2 da Planilha de Serviços e Preços de Sistemas, seräo
pagos na entrega e aprovaçäo pela COMPANHIA DO METRO.

6.2.14 '100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.1.1.3 da Planilha de Serviços e

Preços de Sistemas, será pago da seguinte forma:
. 15o/o (quinze por cento) na conclusåo da desmontagem;

" 50o/o (cinquenta por cento) na conclusäo da montagem e instalação;

" 35o/o (trinta e cinco por cento) na conclusäo e aprovaçäo dos testes pela
COMPANHIA DO METRO.

6.2.15 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.1.2.3 da Planilha de Serviços e

Preços de Sistemas, será pago da seguinte forma:
. 70o/o (setenta por cento) na conclusäo da montagem e instalação;
. 30% (trinta por cento) na conclusão e aprovação dos testes pela COMPANHIA

DO METRO.

6.2.16 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.1.3.3 da Planilha de Serviços e
Preços de Sistemas, será pago da seguinte forma:

. 30o/o (trinta por cento) na conclusão da desmontagem;

" 70o/o (setenta por cento) na conclusão da montagem e instalaçäo.

6.2.17 100% (cem por cento) do valor indicado nos itens 1.2.1.3, 1.2.2.4 da Planilha de
Serviços e Preços de Sistemas, será pago da seguinte forma:

. 50o/o (cinquenta por cento) na conclusäo da montagem e instalaçäo;

. 30o/o (trinta por cento) na conclusão e aprovaçåo dos testes pela COMPANHIA
DO METRÔ;

n 20o/o (vinte por cento) na entrega e aprovaçäo do Software.

6.2.18 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.2.3.3 da Planilha de Serviços e
Preços de SÍstemas, será pago da seguinte forma:

. 50o/o (cinquenta por cento) na entrega e aprovaçäo pela COMPANHIA DO
METRÖ;

. 50o/o (cinquenta por cento) na conclusäo da instalaçäo.

6.2.19 100% (cem por cento) do valor indicado no item 1.1.3.4 da Planilha de Serviços e
Preços de Sistemas, será pago na aprovação dos testes pela COMPANHIA DO
METRO.

6.2.20 '100% (cem por cento) dos valores indicados nos itens 1.1.3.5, 1.2.1.4, 1.2.2.5 da
Planilha de Serviços e Preços de Sistemas, seräo pagos na conclusåo dos
treinamentos.

MEDrçAO7 ø
!''

7.1 Os serviços objeto deste contrato seräo pagos mediante apresentação pela
CONTRATADA, condicionado à aprovação da COMPANHIA DO METRÔ, de I i
mediçöes mensais, acompanhadas do respectivo Relatório de Progresso Mensal, \
utilizando-se do SISMED - Sistema de Mediçäo, a ser fornecido pela COMPANHIA
DO METRO juntamente com a Ordem de Serviço.
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7.1.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.4.1

As mediçöes seräo feitas diretamente pela CONTRATADA, devendo ser numeradas
sequencialmente, discriminando o número deste Contrato, o objeto, os serviços
realizados e as respectivas quantidades bem como os locais de sua realizaçåo.

As medições deveräo 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 Comunicaçöes
adiante, ou através de correio eletronico no endereço:
https://a pl ic. metrosp. com. br/recmed.

Procedidas as mediçöes, os seus resultados deverão ser encaminhados pela
CONTRATADA à COIVIPANHIA DO METRO, até o dia 5 (cinco) do mês subsequônte
ao mês apurado, para exame e aprovaçäo ou rejeiçäo, o que deverá ocorrer em até
10 (dez) dias contados da data de entrega da mediçäo.

Os serviços que näo tenham constado nas mediçÕes correspondentes aos meses em
que foram realizados deverão ser apresentados em mediçäo posterior, pelo valor da
época de sua realizaçäo, obedecidas as demais condiçÕes contratuais.

No caso de rejeiçäo de parle da mediçäo, por responsabilidade da CONTRATADA,
deverá ser observado o seguinte:

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

A parcela de mediçäo rejeitada pela COMPANHIA DO METRÔ será devolvida à
CONTRATADA para cancelamento ou correçäo. Neste caso os prazos estabelecidos
nesta Cláusula seräo contados novamente, a partir da sua reapresentaçäo.

A devoluçäo 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 suspensäo da execução dos serviços contratados.

coBRANçA

Os documentos de cobrança deveräo ser entregues em 2 (duas) vias, diretamente a/c
do gestor do contrato, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da daia de seus
vencimentos.

Nesses documentos deverão ser indicadas, obrigatoriamente, sob pena de rejeiçäo,
ou no corpo do documento fiscal ou em documento apartado, as seguintes
Informaçöes.

a) Número do contrato.

b) Número da ordem de serviço (quando aplicável).

c) Número da medição (quando aplicável).

d) ldentificação do item ou itens da planilha contratual correspondente ao faturamento
apresentado (na hipótese de faturamento de valor do total de um item planilhado ou mais
de um item).

e) ldentificação do item ou itens da planilha contratual correspondente ao faturamento
apresentado (na hipótese de faturamento de valores parciais do valor total de um item
planilhado ou mais de um item) acompanhada de memória de cálculo que demonstre a
apuração do valor faturado com base nas quantidades ou percentuais medidos em
conformidade com o quanto pactuado no contrato.

No caso de a CONTRATADA apresentar documentos de cobrança com erros, se
recebidos, a COMPANHIA DO METRO os devolverá por documento protocolado,

solicitando o envio de nova documentação e, neste caso, os prazos seräo contados a
partir de apresentação desta.

4 Caso a CONTRATADA incorra em atraso na entregg
METRO

d qualquer documento de
cobrança e/ou de medição, COMPANHIA DO postergará a respectiva data
de vencimento pelo mesmo número de d as correspondente ao período de tal atraso.

7.4.2

7.4.3

I

8.1

8.2

8.3
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8.4.1

8.5

8.5.1

9.

9.1

9.1.1

9.2

9.3

Ocorrendo atraso na apresentação de ambos, documento de cobrança e mediÇão, a
respectiva data de vencimento será postergada em funçäo do documento que
apresentar maior período de atraso.

A Nota Fiscal/Fatura/Recibo de Prestaçäo de Serviços deverá ser emit¡do de acordo
com as exigênc¡as estabelecidas no artigo 219 e $$ do Decreto Federal no 3.048, de
06/05/99, com a nova redaçäo dada pelo Decreto no 4.729 de 2003, e suas
regulamentaçöes, devendo ainda a CONTRATADA, nos termos do mesmo Decreto e
de lnstrução Normativa da Receita Federal do Brasil, em especial à lnstruçäo
Normativa no 971 da Receita Federal do Brasil de 1311112009, ou outra em vigor à
época da prestação do serviço/faturamento, fornecer, juntamente com tal documento,
cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e lnformaçöes à Previdência Social, correspondente ao mês da prestaçäo de
serviços, se aplicável.

CONTRATADA.

PAGAMENTO

O paqamento à CONTRATADA se fará no 30o (triqésimo) dia subsequente ao mês da
realizaÇäo dos serviços e eventos que constem de medicþes mensais, desde que
estas tenham sido aprovadas pela COMPANHIA DO METRÔ.

O pagamento dos itens 2.9.1,2.9.2 e 2.9.3 da Planilha de Serviços e Preços, a ser
efetuado à CONTRATADA corresponderá ao valor definido em cada Ordem de
Serviço, correspondente aos projetos concluídos, aprovados e liberados pela
COMPANHIA DO METRÖ, e que integram as respectivas mediçöes mensais,
conforme estabelecido no item 7.'1 deste contrato

Nos casos de inobservância, discrepância ou incorreçäo na indicação de valores,
conforme estabelecido no referido Decreto, ou em casos de glosas aplicadas, a
COMPANHIA DO METRO efetuará o ajuste necessário, comunicando tal fato à

Os pagamentos seräo efetuados por meio de crédito em conta corrente que a
CONTRATADA deve manter junto ao BANCO DO BRASIL S.A.

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

9.4 Caso ocorram atrasos nos paqamentos, por motivos imputáveis à COMPANHIA DO
METRO, os valores devidos seräo atualizados com base na variaçäo do lpC - Índice
de PreÇos ao Consumidor do Municipio de São Paulo, publicado pela Fundaçåo
lnstituto de Pesquisas Economicas - FIPE, calculado "pro-ratatempore" desde a data
do 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 Código Civil Brasileiro:

(n/m)
VDA=VDOx(IPC-FIPE 1 ) x ( |PC-F|PE2)x

IPC-FIPE O IPC-FIPE 1

(vtz)
IPC-FIPE
IPC-FIPE 2

em que

VDA =

VDO =

Valor atualizado do pagamento em atraso;

Valor em atraso;

IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3o (terceiro) mês anterior ao mês de
vencimento da obrigaçäo,

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

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

f'ì = número de dias contados da data do vencimento da obrigaçäo,
exclusive, até o último dia do mês do vencimento da obrigaçåo,
inclusive;

m= número de dias do mês do vencimento da obrigaçåo;

número de dias contados do primeiro dia do mês do pagamento da
obrigaçåo, até o dia do pagamento da obrigação;

v

z número de dias do mês do pagamento da obrigação

9.41 No caso do pagamento ocorrer no mesmo mês do vencimento, a fórmula a ser
aplicada é:

(n/m)

VDA=VDOx (IPC-F|PEf )
IPC-FIPE O

, em que.

VDA --

VDO =

Valor atualizado do pagamento em atraso;

Valor e atraso;
IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3o (terceiro) mês anterior ao mês do

vencimento da obrigação/pagamento da obrigaçäo;

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

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

m= número de dias do mês do vencimento da obrigaçäo/pagamento da
obrigaçäo.

Para cada entrega deverá ser emitida uma Nota Fiscal Eletrônica da CONTRATADA. Do
mesmo modo, sempre que possivel, deverão ser extraidas Fatura e Duplicata. Em cada Nota
Fiscal deverão constar materiais correspondentes a um único Contrato.

Antes da saída da mercadoria para entrega, a CONTRATADA deverá enviar o
arquivo XML da Nota Fiscal Eletronica - NF-e correspondente, ou equivalente que a
legislaçäo substitua, para o e-mail nf@metrosp.com.br ou nf-e@metrosp.com.br ou

nef@metrosp.com.br, sob pena de nåo recebimento da mercadoria, bem como
aplicaçäo das sançöes cabíveis, caso em que a CONTRATADA arcari¡ com todos os
onus decorrentes da medida.

Fica expressamente estabelecido que a COMPANHIA DO METRÔ näo 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 4036721307, firmadas pelo emitente e eventuais
endossatários.

Não será admitida a cessäo de créditos da CONTRATADA em favor de
subcontratadas.

REAJUSTE

Os preços constantes do presente Contrato poderäo ter seus valores reajustados a
partirde 1 (um) ano da data-base, com periodicidade de 12 meses, em conformidade
com a legislaçäo que dispöe sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, e
observados os termos do Decreto estadual 48.326, de 12112103, aplicando-se a
fórmula de reajuste abaixo

9.5

9.5.1

9.6

9.7

10

10.1
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rc!

Pr = Po x {ø x #*o "'å *, "#+ a xD}t

Preço reajustado.
Preço na data base do contrato.
lndice de Preços de Serviços Gerais com Predominância de Mäo-de-obra
(FIPE), publicado pelo Diário Oficial do Estado de Säo Paulo, Decreto Estadual
no 27 .133 de 26i0611987;
Índice Econômico 1416683 - IPA - EP - Dl - Bens lntermediários - Materiais e
Componentes para a Construção, publicado pela revista Conjuntura Econômica
da Fundação Getúlio Vargas;
lndice Econômico 1416648 - IPA - EP - Dl - Bens Finais - Bens de lnvestimento
- publicado pela revista Conjuntura Econômica da Fundaçåo Getúlio Vargas;
lndice Econômico Coluna 54 CC - A061341- Custo da Construção -
Municipios das Capitais - São Paulo - Total, publicado pela revista Conjuntura
Econômica da Fundaçäo Getúlio Vargas;

Pr=
Po=
{=

B=

c-
þ=

Mês de referência dos índíces

1 - Mês anterior ao da aplicação do reajuste, conforme a periodicidade
estabelecida na legislaçäo vigente à época.

0 - Mês anterior ao mês da data base contratual.

Os parâmetros da fórmula de reajuste são os seguintes

Parâmetros
Item da Cláusula de Preços

a b d

5.1.1 e 5.1.2 0,13 0,21 0,04 0,62

- A1 8L C1. DI E1)Pr:Pox{ax-+b x +cx -ldx-+ex-l' Ao Bo Co Do Eo)
onde

Pr --
Po=
A-

fl=

c-

þ=

f=

i na legislaçåo vigente à época.
1 I 0 - Mês anterior ao mês da data base contratual
,.'r

t¡1 I ,i 
t-" ''
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Preço reajustado.
Preço na data base do contrato.
lndice de Preços ao Consumidor na cidade de Säo Paulo - IPC - Total,
publicado e editado pela Fundaçäo lnstituto de Pesquisas Economicas - FIPE.
lndice Geral de Preços - IGP - Disponibilidade lnterna - Coluna 2 - editado
pela Fundaçåo Getúlio Vargas - FGV - publicado pela Revista Conjuntura
Econômica.
índice de Preços por Atacado - IPA - EP - Dl - Bens Finais - Bens de
lnvestimento - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - Código 1416650 -
editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV - publicado pela Revista
Conjuntura Econômica.
lndice de Preços por Atacado - IPA - OG - Dl - Produtos lndustriais -
lndústria de Transformaçäo - Máquinas e Equipamentos - Código 1420877 -
editado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV - publicado pela Revista
Conjuntura Econômica.
lndice de Preços por Atacado - IPA - OG - Dl - Produtos lndustriais -
lndústria de Transformaçåo - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos -
Código 1420855 - editado pela Fundaçäo Getúlio Vargas - FGV - publicado
pela Revista Conjuntura Econômica.

Mês de referência dos índices:

1 - Mês anterior ao da aplicação do reajuste, conforme a periodicidade estabelecida
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10.2

10.2.1

10.3

10.3.1

10.4

10.4.1

10.5

Os parâmetros da fórmula de reajuste são os seguintes

Parâmetros
Item da Cláusula de Preços

a b c d e
5.1 .3 e 5.'1 .4
1.2.2.6 da P

(exceto itens 1.1.3.6, 1.2.1.5 e
lanilha de ServiÇos e PreÇos)

0,4 0,1 0,15 0 1 0 25

5.1.4 (somente itens'1.1.3.6, 1.2.1.5 e
1.2.2.6 da Planilha de Servicos e Precos)

1 0 0 0 0

Na hipótese de vir a ser editada legislaçäo conflitante com o quanto disposto nesta
Cláusula, as partes concordam desde já com a sua adequaçäo aos dispositivos legais
pertinentes.

O reajuste de preços de que trata esta Cláusula incidirá somente sobre eventos que
estejam fixados contratualmente para cumprimento posterior à data de sua aplicação.

Caso até a emissão do documento de cobrança náo seja conhecido o índice de
reajuste correspondente, e a fim de permitir que o cálculo do mesmo seja feito na
data de sua aplicaçäo, 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 aplicaçäo, sem prejuÍzo da observância da periodicidade do reajuste
previsto nesta Cláusula.

Quando da publicaçäo dos índices definitivos, far-se-á a apuração e a realizaçäo 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.

Na eventualidade de qualquer dos indicadores referidos nesta Cláusula deixarem de
existir, a COMPANHIA DO METRO passará, de imediato, à aplicaçäo dos indicadores
substitutivos, nos termos da legislaçåo aplicável.

oficializado um Índice substitutivo, a COMPANHIA DO METRO e a
definiräo, de comum acordo, o novo indicador, se assim permitir a

Caso näo seja
CONTRATADA
legislação.

11.

11.1

11.2

11.2.1

11.2.2

Os valores de reajuste deveräo ser indicados, separadamente do valor do principal,
no corpo do documento de cobrança que deverá estar acompanhado da respectiva
memória de cálculo.

TRIBUTOS

Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência direta ou indireta da
execuçäo do objeto deste Contrato, seräo de exclusiva responsabilidade da
CONTBATADA, que os recolherá sem direito a reembolso. A COMPANHIA DO
METRO, 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
legislaçåo vigente.

Havendo, após a data-base dos preços, alteraçäo, isençäo, extinção de tributos ou
encargos legais, ou instituição de outros que, direta e comprovadamente, repercutam
sobre os preços contratados, a COMPANHIA DO METRO procederá conforme
abaixo.

Caso haja diferença a maior, a COMPANHIA DO METRO somente procede
pagamento após a aceitaçäo da comprovação, feita pela CONTRATADA, dos
daí decorrentes.

ra ao
onus

,.!
Na hipótese de a CONTRATADA, ou a COMPANHIA DO METRÖ, vir a beneficiar-se
de isençöes ou reduçöes junto ao Fisco, proceder-se-á à revisão dos custos do
Contrato, cujas alteraçöes fiscais reflitam diretamente na composiçäo dos preços.

11.2.3 Não seråo consideradas para
idam

os fins desta Cláusula, as alteraçöes de tributos ou
sobre os insumos que compöem os serviços objeto,,tii

i ' I !i
l,ii t\,li c'\ :

encargos legais que inc
deste Contrato.
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11.3

11 4

11.5

A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento de tributos e demais encargos
devidos, direta ou indiretamente, por conta deste lnstrumento, sempre que solicitado
pela COMPANHIA DO METRO, sob pena de aplicaçäo das sançöes prev¡stas na
Cláusula Sançöes deste lnstrumento.

Quando por disposiçäo 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
decorrôncia de erro no faturamento ou do nåo cumpr¡mento das condiçöes que
possibilitem o correto recolhimento dos tributos devidos, aqueles valores atualizados,
seräo descontados de quaisquer créditos da CONTRATADA perante a COMPANHIA
DO METRO, ou por cobiança pela emissão de Nota de Débito.

A COMPANHIA DO METRO, em cumprimento a Lei federal 9.711198, regulamentada
pelo Decreto federal no 3.048, de 06/05i99, e instruçöes em vigor à época da
prestaçäo do serviço/faturamento, efetuará a retençäo e o recolhimento ao INSS da
contribuiçäo à Seguridade Social sobre os valores devidos por conta do presente
Contrato, na forma e prazos no mesmo estabelecidos, se aplicável.

CONTRATADA de todos os abatimentos concedidos a esse título, assim como
todos os tributos e demais acréscimos exigidos, em virtude da referida revogaçäo.

12 oBRIGAçÖES E RESPONSABTLTDADES DA COMPANHTA DO METRO

A COMPANHIA DO METRÔ garantirá ao pessoal da CONTRATADA o acesso aos
locais e às informaçöes necessárias da execuçäo dos serviços, obrigando-se ainda, a
näo permitir que terceiros interfiram no serviço.

12.1

12.2 A COMPANHIA DO METRO é responsável por obter a Licença Ambiental de
lnstalação e a Licença Ambiental de Operaçäo da obra. lnclui-se nesta
responsabilidade a obtenção de outorgas, pareces e outras exigências, somente se
estas fizerem parte do processo de obtenção das citadas licenças,

12.3 A COMPANHIA DO METRO é responsável peta prestação de serviços técnicos
especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo das Obras Civis
e Acompanhamento Técnico da Obra (ATO);

12.3.1 A COMPANHIA DO METRÔ poderá contratar a prestaçäo de serviços técnicos
especializados de engenharia para elaboraçäo do Projeto Executivo das Obras Civis
e Acompanhamento Técnico da Obra (ATO);

12.3.2 A contrataçäo do Acompanhamento Técnico da Obra (ATO) pela COMPANHIA DO
METRO náo exime a CONTRATADA das obrigaçöes e responsabilidades deste
contrato.

12.4 A COMPANHIA DO METRÔ é responsável pela liberaçäo das áreas necessárias à
implantação das obras, conforme previsto no cadastro de desapropriaçöes.

13. INCENTIVOS FISCAIS

13.1 Caso a COMPANHIA DO METRÔ obtenha, das autoridades governamentais,
benefícios fiscais ou isençöes, os preços seräo reformulados com base nos atos
concessivos, de modo que a CONTRATADA transfira à COMPANHIA DO METRO, os
incentivos expressamente concedidos, segundo sua regulamentação e
tempestividade de utilizaçäo, na medida em que comprovadamente possam ser
utilizados.

13.2 A aplicaçåo dos referidos incentivos fica condicionada à prévia comprovação, pela
COMPANHIA DO METRÔ das respectivas concessöes e do cumprimento de todas as
condições e termos estipulados nos atos concessivos das autoridades fazendárias.

13.3 Se, por qualquer razäo, os incentivos, vierem a ser revogados com efeito retroativo,
total ou parcialmente, pelas autoridades, a COMPANHIA DO METRÔ reembolsará a
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14.1

14.2

14.3

14.3.1

1432

14.3.3

14.4

14.5

15.

15.1

15.1.1

14. PATENTE

A COMPANHIA DO METRÔ não será responsável pelo emprego indevido de
conteúdos ou uso indevido de quaisquer processos patenteados, ou ainda
reproduçåo de documentos sem prévia autorizaçäo do autor, relativos aos serviços
que a CONTRATADA venha a executar, correndo por sua exclusiva responsabilidade
quaisquer indenizaçöes ou despesas decorrentes de infrações dessa natureza.

A CONTRATADA deverá garantir, indenizar e proteger a COMPANHIA DO METRÔ,
seus sucessores, cessionários, clientes e usuários contra quaisquer
responsabilidades, inclusive custos, indenizaçöes, despesas, reclamaçöes, açöes ou
processos judiciais, sejam de que natureza forem, resultantes ou relacionados com
qualquer infraçäo dos dispositivos de marcas e patentes, com relação ao
fornecimento objeto deste contrato.

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 METRO a:

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.

Substituir por produtos não infringentes, os produtos ou parle desses produtos
declarados como tais, por decisäo judicial, ou modificá-los, de forma a torná-los
produtos näo infringentes.

Garantir à COMPANHIA DO METRO, a continuidade e qualidade dos fornecimentos
previstos no contrato.

Em qualquer das hipóteses referidas anteriormente, correrão por conta da
CONTRATADA todas as despesas para adoção da opção entendida como
conveniente pela COMPANHIA DO METRO, bem como as despesas relativas à
consecuçäo das alternativas indicadas e aprovadas pela COMPANHIA DO METRO.

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 METRO obter o
conhecimento dos detalhes do projeto, tanto no nível de "hardware" como de
"software" básico e aplicativo.

oBRTGAçÖES E RESPONSABTLTDADES DA CONTRATADA

oBRtGAÇOES GERAlS.

A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigaçÕes por ela assumidas, a manter todas as condiçöes de habilitaçäo
exigidas na Concorrência que deu origem ao presente lnstrumento, comunicando
imediatamente qualquer fato ou circunstância superveniente que altere tais
condiçöes.

15.1.2 A CONTRATADA deverá manter seu endereço atualizado junto à COMPANHIA DO
METRÖ, obrigando-se a informar imediatamente qualquer alteração que ocorra
durante a execução do Contrato.

15.'1 .3 A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os requisitos de segurança da
informação, cumprindo e respeitando a preservaçäo, 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, ser-lhe aplicadas as sançöes previstas neste lnstrumento
Contratual, independentemente de sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabíveis.
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15.1.4 A CONTRATADA obriga-se a responder pelo pagamento de todos e quaisquer onus,
tributos, seguros e multas oriundas deste contrato, inclusive os de origem fiscal,
previdenciária e/ou trabalhista.

'15. 1 .5 A CONTRATADA é a responsável pelos danos causados diretamente à COMPANHIA
DO METRÔ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçäo dos
serviços, näo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizaçäo ou o
acompanhamento pela COMPANHIA DO METRO.

15.'1.5.1 Os danos a que se refere o item 15.1.5, deverão ser reparados pela CONTRATADA
no prazo a ser determinado pela COMPANHIA DO METRO na época da ocorrência,
considerando o vulto do dano.

15.1.5.2 Nos casos em que a COMPANHIA DO METRÔ tenha que providenciar o reparo, as
despesas correspondentes serão ressarcidas quando da aprovaçäo das mediçöes e
liberaçöes dos Atestados de Execuçäo de Serviços.

15.1.6 A CONTRATADA obriga-se a proceder ao descarte de todo e qualquer material
referente ao Contrato, na forma fragmentada de modo a garantir a total
descaracterizaçäo do mesmo. Esta obrigaçäo é válida tanto para os descartes que
possam ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos como para os descartes
que possam ocorrer a qualquer tempo, após o encerramento dos trabalhos, de
materiais mantidos em seu poder.

15.1.7 A CONTRATADA confirma ter celebrado o Contrato com base em um adequado
exame dos dados relativos às instalaçöes (incluindo quaisquer dados em relação às
sondagens), fornecidas ou näo pela COMPANHIA DO METRÔ e baseada nas
informaçöes que a CONTRATADA possa ter obtido por meio de uma inspeçäo visual
do local das obras ou de outros meios. A CONTRATADA reconhece que qualquer
falha na tomada de conhecimento de todos esses dados e informaçÕes não deverá
aliviar sua responsabilidade de estimar adequadamente a dificuldade ou o custo de
executar com sucesso a obra.

1 5.1.8 A CONTRATADA confirma ter celebrado o Contrato com base em um adequado
exame dos dados relativos às obras (incluindo quaisquer dados em relação à
investigação ambiental, cadastramento arbóreo, etc.), fornecidas ou não pela
COMPANHIA DO METRO e baseada nas informaçöes que a CONTRATADA possa
ter obtido por meio de uma inspeçäo visual do local das obras ou de outros meios. A
CONTRATADA reconhece que qualquer falha na tomada de conhecimento de todos
esses dados e informaçöes näo deverá aliviar sua responsabilidade de estimar
adequadamente a dificuldade ou o custo de executar com sucesso a obra.

1 5.1 .9 A CONTRATADA deverá cooperar e compartilhar o local das obras com outros
contratados, autoridades públicas, empresas de serviços e utilidade pública, durante
toda a execuçäo dos serviços.

15.1.10 A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelos ônus decorrentes das leis
trabalhistas, previdenciárias e encargos sociais, mantendo a COMPANHIA DO
METRÖ à margem de quarsquer açöes judiciais, reivindicaçöes ou reclamaçöes,
devendo excluÍ-la de qualquer pleito, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstâncias nesse particular, considerada como única empregadora.

O näo atendimento ao item acima poderá acarretar na aplicaçäo de Suspensäo
Cadastral por até 02 (dois) anos, em razäo do inadimplemento contratual, com fulcro
no inciso lll do artigo 87 da Lei 8.666/93, com suas alteraçöes, com a consequente
anotaçäo no Cadastro de Fornecedores e registro no sítio eletrônico
www.sancoes.sp.gov.br, além das multas previstas neste edital.

15.1.11
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15.2

15.2.1

IBRIGAçöES RELACtolvADÁs A zRESTAÇ,no pos srRy/ços

A CONTRATADA será a responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissöes dos
desenhos ou outras informaçöes que vier a fornecer, quer tenham sido ou não estes
desenhos ou informaçöes aprovados pela COMPANHIA DO METRÔ, desde que tais
diferenças, erros ou omissöes não sejam devidos a dados ou informaçöes fornecidas,
por escrito, pela COMPANHIA DO METRO, ressalvando-se dados técnicos ou
específicos dos Serviços, pelos quais a CONTRATADA é a
independentemente das informaçöes da COMPANHIA DO METRÖ.

responsável

A CONTRATADA é responsável pela execução do objeto deste lnstrumento em plena
conformidade com as especificaçöes e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a
reparar, refazer ou repor qualquer parte da execuçäo do serviço, que venha a
apresentar defeitos ou incorreçöes, resultantes de vÍcios na execuçäo ou nos
materiais empregados, no prazo que lhe for fixado pela COMPANHIA DO METRÔ,
sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na Cláusula de Sançöes
Administrativas deste I nstrumento.

15.2.1.1 Caso sejam constatadas situaçöes que possam caracterizar transgressäo a normas
técnicas, ou a regulamentos, ou a leis em vigor, caberá à CONTRATADA comunicar
imediatamente à COMPANHIA DO METRÖ, por escrito, sobre tal possibilidade, a fim
de que as eventuais irregularidades possam ser sanadas em tempo hábil.

15.2.1.2 A CONTRATADA zelará, no que lhe compete, pelo correto encaminhamento dos
documentos de cobrança e demais documentos relativos a este Contrato, inclusive
certificando-se da identificaçåo do destinatário, de forma a evitarem-se extravios que
possam implicar morosidade ou até a suspensäo na liquidaçäo de compromissos e
obrigaçöes por parte da COMPANHIA DO METRÔ.

15.2.2 A CONTRATADA deverá apresentar cópia da Anotaçäo de Responsabilidade Técnica
(ART), em conformidade com a Lei federal no 6.496 de 07112177, devidamente
expedida pelo CREA e cópia do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), em
conformidade com a Lei federal no 12.378 de 31112110, devidamente expedida pelo
CAU, do objeto do Contrato e de Desempenho de Cargo/Função, dos responsáveis
técnicos pelo projeto por modalidade, pela fiscalizaçäo, pelas áreas de saúde e
segurança ocupacional, meio ambiente, entre outras necessárias à consecuçåo dos
serviços, em até 30 (trinta) dias da data da assinatura do Contrato.

15.2.2.1 Esse procedimento deverá ser efetuado em qualquer substituição dos profissionais
citado no item 15.2.2, bem como na inclusão de qualquer outro, no prazo máximo de
30 (trinta) dias da ocorrência, sendo que a substituiçåo somente poderá ocorrer após
a aprovaçäo pela COMPANHIA DO METRO.

15.2.2.2 A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais alocados para
a realizaçäo do objeto contratado, sempre que a COMPANHIA DO METRÖ observar
ineficiência na qualidade dos serviços e/ou na capacitaçäo técnica.

15.2.2.3 Em caso de aditamento contratual, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 30
(trinta) dias da data de emissäo do respectivo Aditamento, a devida regularizaçäo da
ART e/ou RRT, de forma a manter seus prazos de validade compatÍveis com os de
vigência do Contrato.

15.2.3 A CONTRATADA será responsável pelo estudo de todos os documentos integrantes
deste Contrato, bem como por todos os elementos fornecidos pela COMPANHIA DO
METRÔ, para a execução do objeto deste instrumento, näo se admitindo, em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos.

15.2.3.1 Se, nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como
responsável pela execuçäo deste contrato, a CONTRATADA vier a constatar
quaisquer discrepâncias, omissöes 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 METRO, para que os mesmos sejam sanados.

15.2.4
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15.2.5 A CONTRATADA deverá designar um coordenador técnico, que mensalmente se
reunirá com a área técnica da COMPANHIA DO METRO, responsável pelos serv¡ços,
visando acompanhamento técnico na execução dos serviços prestados.

A CONTRATADA deverá, ainda:

Manter um responsável técnico pelo contrato, o qual deverá estar em contato
permanente com o representante credenciado pela COMPANHIA DO METRO.

15.2.6

15.2.6.1

15.2.6.2 Fazer-se representar, através do responsável técnico e demais profissionais, nas
reuniões técnicas e de coordenação, quando convocados.

15.2.6.3 Responder pela infraçäo de direito de uso de processos protegidos por marcas e
patentes, respondendo, nestes casos, pelas indenizaçöes devidas por força de fei.

15.2.6.4 Prestar à COMPANHIA DO METRÔ toda e qualquer informaçäo ou esclarecimento
solicitado sobre os serviços em execuçäo, garantindo o acesso da fiscalização a
todas as áreas, detalhes ou documentos relativos ao objeto deste contrato,
executados ou em execuçäo.

15.2.6.5 Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estreita
observância à legislação federal, estadual e municipal aplicável.

15.2.6.6 Atender prontamente todas as reclamaçöes e observaçöes feitas pela COMPANHIA
DO METRO, relacionadas com o objeto ora contratado.

15.2.6.7 Apresentar os Laudos de Perícia lndenizatória para os imóveis lindeiros às obras
sempre que a análise dos danos apontar para uma relação de casualidade entre eles
e as obras de implantaçäo do Metro.

15.2.7 O ferramental e/ou instrumentos a serem utilizados pela CONTRATADA deveräo ser
mantidos aferidos através de órgäo de reconhecimento público, cujos laudos ou
comprovantes deveräo ser apresentados à COMPANHIA DO METRO sempre que
solicitado.

15.2.7.1 Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, bem
como as peças e equipamentos para substituição, seräo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

15.2.7.2 A CONTRATADA se responsabiliza pela instalação, inclusive nas dependências da
COMPANHIA DO METRÔ, dos equipamentos para cumprimento do objeto deste
lnstrumento.

15.2.7.3 Os equipamentos a serem utilizados pela CONTRATADA deverão ser submetidos à
manutençäo preventiva e corretiva, em conformidade com os manuais do fabricante,
de forma a näo sofrerem pane por falta de manutençäo, e deveråo ser operados por
pessoal devidamente qualificado.

15.2.8 A CONTRATADA obriga-se a arcar com o ônus decorrentes de despesas de reparos
necessários, na eventualidade de ser verificada a ocorrência de danos a bens da
COMPANHIA DO METRÔ ou de terceiros provocados pela CONTRATADA.

15.2.9 Realizar prospecçäo e detecção das redes de utilidades públicas e privadas por
equipamentos de forma a confirmar a real locação das utilidades, fornecidas ou näo
pela Companhia do Metrô. As utilidades posicionadas dentro das bacias de recalque,
mesmo que não interfiram fisicamente com as obras, deveräo ser monitoradas para
evitar a ocorrência de danos.

15.2.9.1 A CONTRATADA é responsável pela execução dos remanejamentos de redes de
utilidades públicas ou privadas, bem como eventuais interferências
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15.2.10 As obras e/ou serviços por ventura executados com vícios ou defeitos, em virtude de
açäo ou omissäo involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, seräo demolidos e refeitos sob
exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a
COMPANHIA DO METRÖ, sem implicar alteraçöes do prazo contratual e sem
prejuÍzo do disposto na Cláusula de Sançöes Administrativas deste instrumento. A
alegaçäo de que determinado material inadequado ou de qualidade inferior foi
fornecido pela COMPANHIA DO METRÖ, näo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA.

15.2.11 Caberá à CONTRATADA a obtençäo de licença e/ou autorizaçöes junto aos órgäos
públicos (PMSfl CET, DETRAN, DSV CONVIAS e outros), bem como
concessionárias/permissionárias, para execuçäo dos trabalhos e de ensaios, näo
podendo ser imputado à COMPANHIA DO METRÖ, quaisquer responsabilidade
relacionada a acesso.

15.2.11.14 CONTRATADA deverá considerar os prazos usuais para obtençäo destas licenças
dentro do prazo de execuçäo dos serviços.

15.2.12 A CONTRATADA é responsável pela execução do controle tecnológico, tais como: os
ensaios de concreto convencional que, dentre outros, destacam-se os de dosagem,
resistência à compressäo e flexäo, retraçäo, módulo de deformaçäo estática,
durabilidade, cimento, agressividade da água e solo; os ensaios de aço estrutural,
que dentre outros se destacam: tração em cordoalha, módulo de elasticidade,
cisalhamento de barra, bitola em cordoalha; os ensaios em fundaçöes, que dentre
outros destacam-se. de integridade das estacas PlT, de carregamento estático e ou
carregamento dinâmico PDA; os ensaios de pavimentação asfáltica, os quais,
destacam-se 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 destacam-se. umidade naturaf, análise
granulométrica por peneiramento, limite de liquidez, limite de Atterberg, ensaio de
compactação Proctor, índice de suporte Califórnia CBR; os ensaios em calda de
cimento e lama betonítica, aditivos, BGTC, BGS; mobilizaçäo de equipe e
equipamentos e coleta de amostras; equipe técnica de moldador, laboratorista,
técnico de laboratório, veiculo de apoio e locação de viga Benkelman; montagem e
locaçåo de laboratório de agregados, aditivos, concreto, solos, pavimentação,
incluindo formas cilíndricas, formas prismáticas e prensas de corpo de prova, prensa
Marshall, aparelhos para mediçåo do abatimento, conjunto capeador e todos os
acessórios necessários; os ensaios de viga Benkelman e FWD Falling Weight
Deflectometer, os testes de estanqueidade no sistema hidráulico, os testes de
aterramento e malha de terra, os ensaios de arranchamento em cerâmicas, os
ensaios para verificaçäo das estruturas metálicas, que dentre outros destacam-se:
lÍquido penetrante, raio x, galvanizaçäo.

15.2.12.14 Contratada obriga-se a fornecer os relatórios e boletins de ensaios e testes para
caracterizaçäo dos materiais a serem aplicados, elaborados por empresas cujos
laboratórios sejam acreditados pelo INMETRO.

15.2.13 A CONTRATADA deverá estabelecer uma equipe com pessoal capacitado e
experiente em gerenciamento de projetos para promover as açöes de planejamento,
acompanhamento e controle estabelecidas, visando à condução do escopo objeto do
CONTRATO com sucesso, considerando os prazos e o orçamento estabelecido.

15.2.14 A CONTRATADA deverá apresentar rotineiramente a Programaçåo de Atividades
atualizada à COMPANHIA DO METRO, após a validaçäo da primeira versäo, até o
segundo dia útil da semana subsequenie ao período de apuraçäo dos dados e das
informaçöes, em conformidade com as Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de
Planejamento, Acompanhamento e Controle, anexo deste contrato, e de acordo com
as orientaçöes da COMPANHIA DO METRÔ quanto às atividades a serem
detalhadas, ao nível de detalhamento a ser apresentado e à frequência de entrega.
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15.2.15 A Programaçäo de Atividades deve ser entregue atualizada em conjunto ao Relatório
de Produçäo, elaborado em conformidade com as Especificaçöes Contratuais -
lnstrumento de Planejamento, Acompanhamento e Controle, anexo deste contrato. A
consofidação dos dados constantes da Programaçäo de Atividades e do Relatório de
Produção dar-se-á em reunião posterior à entrega, conforme estabelecida pelas
Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de Planejamento, Acompanhamentos e
Controle. Näo se limitando ao momento dessa reuniäo, a CONTRATADA é obrigada
a fornecer de imediato todas as informaçöes complementar que forem solicitadas pela
COMPANHIA DO METRÔ ou preposto por ela designado.

15.2.16 A CONTRATADA deverá elaborar e entregar diariamente, nos dias úteis, até às 10
horas da manhä, o Diário de Obra com informaçÕes referente ao dia anterior,
inclusive aos finais de semana, feriados e dias sem atividades, em conformidade com
as Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de Planejamento, Acompanhamento e
Controle, anexo deste contrato.

15.2.17 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à COMPANHIA DO METRÔ, em
conjunto com as mediçöes mensais, o Relatório de Progresso Mensal elaborado em
conformidade com as Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de Planejamento,
Acompanhamento e Controle, anexo deste contrato. A falta de mediçäo mensal näo
exime a CONTRATADA de apresentação do Relatório de Progresso Mensal
atualizado, que deve ser entregue conforme os prazos contratuais estabelecidos para
as mediçöes

15.2.18 No caso de celebraçäo de aditivos que acarretem modificaçöes nos prazos de
execuçäo ou no escopo do fornecimento, que implique a revisäo do Cronograma de
Barras Geral do empreendimento, a CONTRATADA deve revisar esse documento em
conformidade com as Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de Planejamento,
Acompanhamento e Controle, anexo deste contrato, e apresentá-lo para análise e
aprovação da COMPANHIA DO METRO, respeitando o prazo para atendimento aos
comentários determinado no item.

15.2.19 A revisäo da Programaçäo de Atividades do empreendimento pela CONTRATA deve
ser realizada em conformidade com as Especificaçöes Contratuais - lnstrumentos de
Planejamento, Acompanhamento e Controle, anexo deste contrato, e deverá ser
apresentada para análise e validaçäo da COMPANHIA DO METRO, respeitando o
prazo para atendimento aos comentários determinado no item.

15.2.20 A CONTRATADA deverá aceitar e anuir as informaçöes referentes a sondagens,
perfil geológico, áreas de influência e projeto de instrumentaçäo, definidos pela
COMPANHIA DO METRÔ. Havendo discordância, a CONTRATADA deverá, às suas
expensas, comprová-la por meio de investigaçöes e estudos adicionais e, se
comprovada a discrepância, os custos deveräo ser ressarcidos pela COMPANHIA DO
METRÔ

15.2.20.1A CONTRATADA, com base nos dados recebidos da instrumentação fornecidos pela
COMPANHIA DO METRÔ, deverá analisar e interpretar o comportamento do maciço,
das edificaçöes lindeiras e das interferências, para o que for pertinente.

15.3

15.3.1

OBRTGAçOES RELACTOIVADAS AOS EMPREG,ADOS DA CONTRATADA

A CONTRATADA se responsabiliza pela conduta que seus empregados deveräo ter
durante as horas de trabalho em recinto ou obras da COMPANHIA DO METRÖ,
assegurando, outrossim, que os mesmos manteräo o devido respeito e cortesia no
relacionamento com os empregados da COMPANHIA DO METRÖ, bem como no
sentido de que sejam observadas, rigorosamente, as exigências emanadas da
Comissäo lnterna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e sobretudo as contidas na
legislaçäo em vigor.
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15.3.2 A CONTRATADA deverá fornecer lista contendo os nomes de seus empregados que
prestaräo serviços nas dependências ou obras da COMPANHIA DO METRÔ. Estes,
quando em serviço, deverão obedecer às normas internas de segurança e portar
crachá de identificação em lugar visÍvel, bem como estar uniformizados.

15.3.2.1 A CONTRATADA deverá fornecer, após a assinatura do contrato, relaçåo da equipe
total ou parcial contendo os nomes de seus empregados e respectivos currÍculos,
sujeito a aprovaçäo da COMPANHIA DO METRÔ, segundo Critério para
Enquadramento nas Categorias Profissionais, anexo do contrato, para os
profissionais de nível superior que prestarão serviços à COMPANHIA DO METRÔ.

15.3.3 Os funcionários alocados ao serviço deverão ter vÍnculo profissional com a
CONTRATADA, o qual poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, inclusive autonomos que
preencham os requisitos e se responsabilizem tecnicamente pela execuçäo dos
serviços.

15.3.4 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar todas as
medidas necessárias no atendimento ou remoçäo de seus funcionários para hospitais
em caso de acidente ou mal súbito.

15.3.5 Nos casos em que a COMPANHIA DO METRO tenha que providenciar a remoçäo, as
despesas correspondentes seräo ressarcidas quando da aprovaçäo das mediçöes e
liberaçöes dos Atestados de Execução de Serviços.

15.3.6 Sempre que solicitado pela COMPANHIA DO METRO, a CONTRATADA deverá
apresentar uma Programação de Atividades, elaborado em conformidade com a
Especificaçäo Contratual - lnstrumentos de Planejamento e Acompanhamento,
constante do Edital de Licitaçäo, detalhando as atividades do Cronograma de Barras
Geral do Empreendimento.

15.3.7 No caso de modificaçöes nos prazos de execuçäo ou no escopo do fornecimento, que
implique na revisäo do Cronograma de Barras Geral do Empreendimento, a
CONTRATADA deverá revisar o referido documento e a Planilha de Evoluçäo Física,
em conformidade com a Especificação Contratual - Instrumento de Planejamento e
Acompanhamento, constante do Edital de Licitaçäo e, apresentá-los para análise e
aprovaçåo da COMPANHIA DO METRO, respeitando o prazo para atendimento aos
comentários determinados.

15.4 OBRTGAçÖES RELACTONADAS ÀS NORVnS DË SEGURANÇA E SAÚDE DO
TRABALHO

15.4.1 A CONTRATADA obriga-se a observar as normas aplicáveis, tanto federais,
estaduais, municipais e de segurança e saúde do trabalho, constantes da CLT, da
Portaria n'3.214178, do Ministério do Trabalho, como, especialmente, as previstas no
lnstrumento Normativo MAN-02-203 da COMPANHIA DO METRO, na Especificaçäo
ContratualAmbiental e Especificaçäo Contratual de Segurança e Saúde Ocupacional
emitidas pela COMPANIA DO METRÖ, sob pena de, além de incorrer nas
penalidades legais e contratuais estabelecidas, ter anotaçäo em seu cadastro pelo
descumprimento de quaisquer norma de segurança e meio ambiente, bem como
ensejar a rescisão do Contrato.

15.4.2 Cabe à CONTRATADA reportar, por escrito, à equipe de fiscalizaçåo da COMPANHIA
DO METRO, em prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidentes que se verificarem no local dos serviços, independentemente de
comunicaçäo verbal, que deve ser imediata.

V
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15.5

15.5.1

15.5,2

1 5.5.3

15.6

15.6.1

2BRIGAÇÖES RELACIO/VÁDAS AO PROGRAMA PRÓ-EGRESSO

A CONTRATADA, nos termos dos Decretos estaduais n" 55.125109 e no 55.126109
que ¡nst¡tuem o Programa de lnserção de Jovens Egressos em Cumprimento de
Medida Socioeducativa no Mercado de Trabalho e o Programa de lnserçäo de
Egressos do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho - PRÓ-EGRESSO e com
base nas disposiçöes contidas no Decreto no 56.290, de 15.10.2010, no que diz
respeito ao cumprimento do Programa Pró-egressos, deverá disponibilizar, na
execuçäo do contrato, vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas e medidas
alternativas e adolescentes em conflito com a Lei, com o auxílio dos cadastros
mantidos pela Secretaria de Emprego e Relaçöes do Trabalho e da Secretaria da
Administraçäo Penitenciária ao menos na seguinte proporção:

a) 5% (cinco por cento) das vagas para um contingente mínimo de 20 (vinte)
trabalhadores;

b) 0'1 (uma) vaga quando da contratação de 06 (seis) a dezenove trabalhadores,
facultada a disponibilizaçäo de vaga para as contrataçöes de até 5 (cinco)
trabalhadores;

A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis contado do início efetivo da execuçäo dos serviços, a lista dos empregados
que ocuparäo as vagas disponibilizadas, sendo obrigaçäo da CONTRATADA manter
durante toda a execução do contrato tal disponibilidade de vagas, atualizando
mensalmente a lista apresentada.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante todo o tempo da execuçåo contrato,
incluindo-se aÍ suas prorrogaçöes, a relação de proporcionalidade entre as vagas
disponibilizadas aos beneficiários do Programa de lnserçäo de Egressos do Sistema
Penitenciário no Mercado de Trabalho - PRO-EGRESSO e aquelas necessárias ao
adimplemento do contrato, de acordo com o previsto nos Decretos 55.125109,
55.126109 e 56.290/10, sob pena de multa.

oBRtGAÇOES RELACTOIVADAS À tre tstnçA] AMBTENTAL:

A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelos ônus decorrentes da legislação
ambiental e por evitar, mitigar ou reparar os danos ambientais que podem ser
causados em decorrência da execução do objeto do Contrato, estando todos os
custos decorrentes do cumprimento desta obrigação incluÍdos no valor total do
Contrato.

'15.6.'1 Excluem-se da obrigação acima apenas os ônus que o Contrato tenha expressado e
determinadamente atribuído à COMPANHIA DO METRÔ, se houver, mantendo-se a
responsabilidade da CONTRATADA sobre todos os demais ônus decorrentes da
legislação ambiental.

15.6.1.2 Caso a CONTRATADA deixe de cumprir a obrigaçäo acima, a COMPANHIA DO
METRO poderá cumpri-la em seu lugar e descontar o respectivo custo de quaisquer
créditos da CONTRATADA perante a COMPANHIA DO METRÔ, ou cobrá-lo pela
emissão de Nota de Débito, ou execuçäo da Garantia Contratual estabelecida na
Cláusula Garantia de Execuçäo Contratual, sem prejuízo da aplicaçäo das sançöes
previstas na Cláusula de Sançöes Administrativas deste instrumento e das medidas
judiciais cabíveis.

15.6.2 A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei no 12.684 de 2610712007, 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 na sua composiçäo e sendo assim:
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15.6.2.1 A CONTRATADA está proibida de utilizar e instalar materiais, elemenios construtivos
e equipamentos que contenham amianto em suas construçöes, ampliaçÕes e/ou
reformas, incluindo instalaçöes provisórias (canteiros de obras) e/ou equipamentos
privados de uso público.

15.6.2.2 A CONTRATADA deve fixar placas indicativas com a mensagem "Nesta obra nåo há
utilização de amianto ou produtos derivados, por serem prejudiciais à saúde".

15.7

15.7.1

O BRI G AçO ES RE LAC I ONADAS A SEGUROS:

A CONTRATADA obriga-se a contratar o Seguro de Riscos de Engenharia (RE) com
condiçöes especiais da modalidade Obras Civis em garantia de indenizaçäo ao(s)
Segurado(s) pelas avarias, perdas e danos materiais, decorrentes de acidentes de
origem súbita e imprevista, causados aos bens em execuçäo descritos neste
Contrato, por qualquer causa.

A CONTRATADA obriga-se a contratar o Seguro de Responsabilidade Civil - Obras
Civis para cobertura de casos que possam demandar sançöes indenizatórias por
danos pessoais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros,
concessionárias de serviços públicos, pessoas e/ou imóveis lindeiros à obra, durante
o período de construçäo até sua total conclusäo.

A CONTRATADA obriga-se a contratar o Seguro de lncêndio, raio e explosäo de
qualquer natureza, para seus bens e aqueles de propriedade da COMPANHIA DO
METRO instalados nos Canteiro de Obra, assim como Seguro de Acidentes Pessoais,
inclusive morte e/ou invalidez, para seus empregados e demais contratados que
atuem no objeto do Contrato, bem como o Seguro de Responsabilidade Civil de sua
frota terrestre e de Riscos Diversos equipamentos móveis envolvidos diretamente na
execução do contrato.

A CONTRATADA obriga-se a garantir as indenizaçöes que se caracterizarem abaixo
da franquia contratada para os seguros mencionados nos itens 15.7.1, 15.7.2 e
15.7.3, bem como as indenizaçöes que se caracterizarem acima do limite segurado
para essa modalidade.

O prazo para cumprimento dos itens 15.7.1, 15.7.2 e 15.7.3 é de 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do Contrato, sem prejuÍzo da responsabilidade da
CONTRATADA pelos eventuais sinistros que ocorrerem nesse período.

A COMPANHIA DO METRÔ deverá figurar como Segurada em conjunto com a
CONTRATADA, nas apólices dos seguros mencionados nos itens'15.7.1,15.7.2 e
15.7.3, como beneficiária, exclusivamente para os valores dos bens de sua
propriedade, colocados à disposiçäo da CONTRATADA para a execuçäo do objeto
deste Contrato.

Em caso de aditamento contratual, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 30
dias da data emissäo do respectivo aditamento, a devida regularizaçäo dos seguros
contratados, conforme itens 15.7.1,15.7.2 e 15.7.3, acima, de forma a manter o seu
prazo de validade compativel com os da vigência do Contrato.

oBRtGAÇÖES RELACTOIVADAS AOS PLAIVOS E GËSrAO

A CONTRATADA deverá apresentar em até 30 (trinta) dias da data da assinatura do
Contrato, o seu Plano de Gestäo de lmplementaçäo das Obras levando em
consideração todos os aspectos do gerenciamento, apresentando, no mínimo, sem a
eles se limitar os seguintes planos/programas referentes à:

Plano de Qualidade do Empreendimento;
Plano de Gestäo Ambientat do Empreendimento

15.7.2

15.7.3

15.7.4

15.7.5

15.7.6

15.7.7

15.8

15.8.'1

:L,
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15.8.2 O Plano de Qualidade do Empreendimento deverá ser elaborado segundo
orientaçöes da Norma NBR ISO 10.005 e estar em conformidade com o disposto na
família de Normas ISO 9.000, descrevendo de forma precisa o atendimento aos
requisitos da Norma NBR 9.001.

15.8.3 O Plano de Gestäo Ambiental do Empreendimento deverá ser elaborado conforme
orientaçöes do documento RT-17.00.00.00/1Y0-001 - Plano Básico Ambiental - Linha
17 - Ouro, e atender as diretrizes do documento Especificaçäo Contratual Ambiental,
integrantes deste contrato, descrevendo os Planos e Programas necessários à
Gestão Ambiental, os quais, por sua vez, deveräo ser elaborados e submetidos à
aprovaçäo da COMPANHIA DO METRÔ.

15.8.4 A CONTRATADA, além dos postulados legais vigentes, no âmbito federal, estadual ou
municipal, obriga-se a cumprir, rigorosamente as instruçöes contidas no lnstrumento
Normativo relativo às Diretrizes Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional,
integrante deste contrato, emitida pela COMPANHIA DO METRÔ, sob pena de, além
de incorrer nas penalidades legais e contratuais estabelecidas, ter anotaçäo em seu
cadastro pelo descumprimento de quaisquer normas de segurança.

15.8.5 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar todas as
medidas necessárias no atendimento ou remoçäo de seus funcionários para hospitais
em caso de acidente ou mal súbito.

15.8.6 Nos casos em que a COMPANHIA DO METRÔ tenha que providenciar a remoção, as
despesas correspondentes seräo ressarcidas quando da aprovação das mediçöes e
liberaçåo dos Atestados de Execuçäo de Serviços.

1BRIGAÇOES RELACIO/V,ADAS AOS CANTE|ROS DE OBRAS E TNSTALAÇOES:15.9

15.9.1 A CONTRATADA deverá submeter o projeto do Canteiro de Obras à apreciaçäo da
COMPANHIA DO METRÔ. Essas instalaçöes provisórias deverão ser construídas nas
áreas a serem obtidas pela Contratada, devendo a mesma, arcil com todas as suas
despesas, considerando cronogramas, volume e complexidade do objeto a executar,
dificuldades relativas ao transporte de materiais de construçäo e equipamentos,
condiçöes climáticas locais, aspectos de preservaçäo ambiental, bem como tudo que
possa influir sobre a capacidade de produçåo de sua organizaçäo.

15.9.2 A CONTRATADA deverá manter os locais da obra sob sua responsabilidade, incluindo
os canteiros, sempre limpos e em ordem, de forma a permitir o andamento das obras
e as melhores condiçöes de segurança, tomando, principalmente, as seguintes
providências:

15.9.2.1 Manter permanentemente limpas e lavadas as ruas e calçadas da regiäo, diretamente
atingidas pela obra.

15.9.2.2 Manter à disposiçäo, caminhöes de água para limpeza de emergência

15.9.2.3 "lmplementar e manter" o esquema de segurança de pedestre que transitem pelas
imediaçöes da obra, mantendo avisos de advertência de modo a minimizar todo o
risco possÍvel de acidentes.

15.9.2.4 Responsabilizar-se pela coleta de lixo doméstico, nas áreas em que a mesma näo
possa ser normalmente feita pela Prefeitura Municipal de Såo Paulo, devido às obras
objeto do contrato.

15.9.2.5 Efetuar o registro de todas as ocorrências/eventos verificados na obra, observadas as
disposiçöes contidas na Cláusula de Comunicação do contrato.

15.9.3 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento do consumo de água e esgoto, luz e
força referente aos canteiros de obra e frentes de serviços sob sua responsabilidade.
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15.9.4

15.9.5 A CONTRATADA deverá manter permanentemente no Canteiro de Obras pelo menos
um responsável técnico, residente, devidamente credenciado por escrito, junto a
COMPANHIA DO METRÔ, para dela receber as instruçöes, bem como proporcionar à
equipe de fiscalizaçäo da COMPANHIA DO METRÔ, toda a assistência e facilidades
necessárias ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.

O BRI G AçOES REFEREiVTES AO CAD M AD E I RA15.10

15.10.1 Para efeito de atendimento ao Decreto estadual 53.047108, 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 53.047108, a adquirir os materiais de pessoa jurídica cadastrada no
CADMADEIRA.

c) em cada medição, como condiçåo para recebimento das obras ou serviços
executados, apresentar notas fiscais de aquisiçäo dos produtos e subprodutos
de madeira, acompanhadas de declaração de emprego apenas de produtos e
subprodutos de madeira de origem exótica, ou no caso de uso de produtos ou
subprodutos listados no artigo'1o deste decreto, de que as aquisiçöes foram
efetuadas de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

15.10.2 No caso de descumprimento do item 15.10.1, alíneas a, b e c, o contrato poderá ser
rescindido, sem prejuízo da aplicaçäo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93 e sançäo administrativa de proibiçäo de contratar com a
Administraçäo Pública pelo período de até 3 (três) anos, consoante artigo 72, S 8',
inciso V da Lei federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizaçäo na
esfera criminal.

15.11

15.11.1

15.11.1.2 A CONTRATADA é a responsável pela entrega de toda a documentação técnica
necessária à consecução do objeto contratado, de forma consistente e de acordo com
as datas aprovadas no Cronograma contratual.

15.11.1.2.1 Documento técnico consistente é aquele que näo apresenta erros de concepçäo de
projeto e esteja suficientemente claro e compatibilizado com o restante do projeto, de
forma a permitir sua análise completa.

15.11.2 Toda a documentaçäo técnica deverá ser encaminhada à COMPANHIA DO METRO
com Memorando de Remessa (MR) e listagem eletronica de documentos, gerados
pelo Sistema de Controle de Documentos Técnicos - DOCON.

15.11.3 O software Sistema de Controle de Documentos Técnicos - DOCON será fornecido
pela COMPANHIA DO METRÔ na data de emissäo da Ordem de Serviço - OS.

15.11.4 Toda documentaçåo técnica para análise deve ser fornecida através de arquivos
eletrônicos editáveis de extensão "dwg", "doc" e "pdf" e 3 (três) cópias em papel para
desenhos das classesisubclasses 82, 83, J2 e duas cópias para as demais
classes/subclasses.

A CONTRATADA obriga-se a impedir a entrada de terceiros, estranhos aos serviços,
no canteiro e locais das obras, ou prestar-lhes quaisquer informaçöes sem expressa
autorizaçäo da COMPANHIA DO METRÖ, dada por escrito.

o B R I G AÇ OES RELA C/ O N A D A S AO S D O C U M ENTO S rÉC¡,//COS

Entrega
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15.11 5 Toda documentaçäo entregue para análise deve estar completa, de forma a permitir
total entendimento do seu conteúdo. Näo serão aceitos desenhos sem
acompanhamento da respectiva memória de cálculo, tabela de coordenadas, entre
outros.

15.11.6 A documentação técnica, cujo arquivo eletrônico esteja aprovado, deve ser enviada à
COMPANHIA DO METRÔ como segue:

a) Arquivos editáveis armazenados em meio eletrônico (mídia óptica) editável,
que atenda o estado atual da arte (CD-ROM ou DVD).

b) Original em papel (no caso de arquivo texto) e papel vegetal (para casos de
desenhos, diagramas e esquemas).

15.11.7 Revisão e Aprovaçäo:

15.11.7,1Toda revisäo de documentaçåo deve ser encaminhada à COMPANHIA DO METRO
em 3 (três) cópias em papel para desenhos das classes/subclasses 82, 83 e J2 e
duas cópias para as demais classesisubclasse com o respectivo arquivo eletrônico e
com o respectivo arquivo eletrônico editáveis de extensão "dwg", "doc" e "pdf".

15.11.7.2A COMPANHIA DO METRÔ analisará a documentaçäo técnica fornecida pela
CONTRATADA num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

15.11.7.3A COMPANHIA DO METRÔ encaminhará um Relatório de Verificação contendo a
aprovaçäo ou os comentários do documento técnico.

15.11.7.4A CONTRATADA deve encaminhar à COMPANHIA DO METRO, num prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos a documentaçåo técnica revisada com os comentários
incorporados em arquivo eletrônico e a cópia do documento com as devidas
alteraçöes.

15.11.7.5O fato de a COMPANHIA DO METRÔ ter aprovado determinada Documentação, näo
isenta a CONTRATADA de suas obrigaçöes e responsabilidades disciplinadas neste
contrato.

15.11.8 A codificaçäo da documentaçäo técnica fornecida em arquivos eletrônicos deve
obedecer aos procedimentos constantes dos manuais MAN-10-200.

15.11.9 A documentação técnica deve ser elaborada utilizando-se um dos seguintes padröes:
40, A1 , A2, A3 e 44, fornecidos peta COMPANHIA DO METRÖ e em conformidade
com os manuais MAN-10-201, no MAN-10-202 e no MAN-10-204.

15.11.9.'14 capa deve ser preenchida em conformidade com o padråo definido pela
COMPANHIA DO METRO.

15.11.9.2.As demais folhas do documento devem conter as seguintes informaçöes: Campo
preenchido com o código do documento técnico e sua respectiva revisäo e
responsável técnico e campo preenchido com o número sequencial e o número total
de folhas do documento. Todas as folhas do documento técnico devem ser rubricadas
pela CONTRATADA.

15.11.10 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 emissäo e aprovação e rubricas
da CONTRATADA.

15.12 A CONTRATADA em situaçäo de recuperaçäo judicialiextrajudicial deverá comprovar
o cumprimento das obrigaçöes do plano de recuperaçao judicial/extrajudicial sempre
que solicitada pela COMPANHIA DO METRO e, ainda, na hipótese de substituição ou
impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à
COMPANHIA DO METRÔ.

contraton"403672 I30l { ),'"... 37 i ì

.v-

o

\14
ü



16.1

16. FTSCALIZAÇÃO

A COMPANHIA DO METRO exercerá ampla e completa fiscalizaçäo 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.

Para efeito de fiscalizaçäo a CONTRATADA ficará obrigada a:

Prestar informaçöes e esclarecimentos solicitados peta COMPANHIA DO METRÖ 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;

Atender prontamente às 
^ 
reclamaçoes, exigências ou observaçÕes feitas pela

COMPANHíA DO METRO ou pelo preposto por ela designado, refazendo ou
corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não
obedeçam aos respectivos projetos, especificaçöes, normas ou Ordens de Serviços;

Sustar qualquer serviço em execução que näo 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 METRO;

lnformar, por escrito, à COMPANHIA DO METRÖ, em prazo de vinte e quatro horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidentes que se verificarem no local dos serviços,
independentemente de comunicação verbal, que deve ser imediata.

Para exercer completa fiscalizaçäo sobre a execuçäo dos serviços, a COMPANHIA
DO METRO terá amplos poderes, inclusive para:

Ordenar a imediata retirada, de suas instalaçöes, de empregado da CONTRATADA
que estiver sem uniforme ou sem equipamento de segurança individual necessário,
ou ainda, que embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, ou cuja permanência na
área for considerada inconveniente em razäo de comportamento inadequado ou de
inaptidão técnica para a execuçäo dos serviços;

Exigir, da CONTRATADA, a estrita obediência às especificaçöes e normas
contratuais;

Rejeitar ou sustar a execução de serviços insatisfatórios e exigir que estes sejam
refeitos na extensäo que entender necessária;

Vetar a utilização de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de processos
executivos que estejam, a seu juÍzo, em desacordo com as exigências e padröes
técnicos e administrativos estipulados pelo presente Contrato;

Examinar, quando julgar conveniente os documentos referentes à quitação regular da
CONTRATADA para com a Previdência Social.

A açäo ou omissäo, total ou parcial, de fiscalização da COMPANHIA DO METRÔ näo
restringe e nem exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e
serviços que são de sua atribuiçäo e competência, nem mesmo das obrigaçöes
assumidas neste lnstrumento.

PROPRTEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTAçÃO TÉCNICA

A Companhia do Metrô será proprietária exclusiva de todos os materiais preliminares,
nåo se limitando, mas incluindo, levantamentos, mediçöes, memorias de cálculo,
croquis, fitas, vídeos, CDs , fotos, relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos, memorando, enfim, quaisquer documentos elaborados pela Contratada
no cumprimento do Contrato, obrigando-se a mesma a entregá-los à Companhia do
Metrô sempre que solicitado.

Quando do encerramento definitivo do contrato, a Contratada deverá ter entregue à
Companhia do Metro todo o produto, documento e material de propriedade destatrÿ
bem como declaraçäo de Cessão de Direito Patrimonial constante do Anexo 6 deste
Contrato.

16.2

16.2.1

1622

16.2.3

16.2.4

r6.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.4

17.

17.1

17.1.1
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17 .1.2

17.2

17.2.1

17.2.2

17.3

17.4

A documentaçäo fornecida poderá ser utilizada pela COMPANHIA DO METRÔ no
caso de módulos para aquisições externas de Sobressalentes recomendados para
Manutençäo e para ampliaçöes e mod¡flcaçöes nos Sistemas.

Em função do contrato, a Contratada desde já cede, em caráter irrevogável e por
tempo indeterminado à Companhia do Metrô, todos os direitos autora¡s patrimoniais
sobre os produtos intermediários e fina¡s decorrentes da prestaçäo dos serviços
ajustados, nos termos da lei no 9.610 de 1910211998.

Fica vedada à Contratada, a divulgaçäo parcial ou total, por quaisquer meios e a
qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e materiais, objeto
do contrato, sem prévia e formal autorizaçäo da Companhia do Metrô.

Todos os produtos, documentos e materiais, intermediários ou finais, decorrentes dos
serviços objeto do contrato, somente serão recebidos pela Companhia do Metrô
quando encaminhados pelo representante da Contratada.

A totalidade dos projetos e da documentação técnica relacionados nas
Especificaçöes Técnicas, a serem elaborados pela CONTRATADA, serão entregues
à COMPANHIA DO METRO, tornando-se sua propriedade, à exceção dos direitos
autorais e de propriedade industrial.

A CONTRATADA deverá encaminhar declaração elaborada conforme modelo Anexo,
assinada pelos responsáveis técnicos, autores, coautores ou corresponsáveis pela
elaboração do projeto, quando da entrega das respectivas ARTs e RRTs exigidas no
item 15.2.2.

I8. EMBALAGEM ETRANSPORTE

181 A CONTRATADA se obriga a informar por escrito a COMPANHIA DO METRO, para
que a mesma proceda a verificaçäo das embalagens e condiçäo de transporte antes
da saída dos equipamentos e materiais das fábricas.

I9. TESTES

19.1

19.1.1

19.2

19.3

19.3.'i

Toda a sistemática e os procedimentos dos testes deverão ser elaboradas conforme
especificado pela documentação técnica integrante deste contrato e seräo
submetidos, em conformidade com o Cronograma, à aprovação da COMPANHIA DO
METRÔ. Estes procedimentos deveråo estabelecer a sequência de execuçåo, as
condiçöes e pré-requisitos necessários, o material e instrumental necessário e os
critérios e valores de ajustes especificados. Para formalização do resultado dos
testes, deveräo ser emitidos relatórios de testes, onde os responsáveis pelos testes
atestarão os resultados obtidos.

A COMPANHIA DO METRÖ pode exigir modificaçöes dos equipamentos e/ou das
instalaçöes que nåo atendam às especificaçöes técnicas, podendo inclusive exigir a
substituiçäo totalou parcial dos equipamentos, bem como arealização de retrabalhos
de instalação, sem quaisquer onus para a COMPANHIA DO METRO.

A CONTRATADA fornecerá todos os recursos necessários e executará os testes de
pré-comissionamento e comissionamento, com a supervisäo da COMPANHIA DO
METRO ou seus prepostos.

Testes em Fábrica.

Tratam-se dos testes a serem realizados em Fábrica, com o objetivo de verificar todas
as características técnicas dos equipamentos e acessórios, nas condiçöes
estipuladas na documentaçäo técnica anexa a este edital.

A aprovaçäo do resultado dos Testes de Fábrica pela COMPANHIA DO METRÔ é um
dos pré-requisitos paru a emissäo do respectivo Relatório de lnspeção de Material -
RlM, bem como para o inÍcio da instalaçäo dos equipamentos em campo.

19.3.2

¡
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19.4

19.4.1

Testes de pré-comissionamento e comissionamento

ij
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Tratam-se dos Testes a serem realizados com objetivo de verificar se todas as
características técnicas dos equipamentos e acessórios foram implantados conforme
Projeto Executivo, avaliando todas as funçöes e respectivas interfaces nas condiçöes
estipuladas nos procedimentos de testes aprovados.

19.5 Durante a fase de pré-comissionamento e comissionamento, a CONTRATADA é
obrigada a eliminar todas as pendências que venham a ser detectadas, manter e/ou
substituir, de imediato, qualquer componente e/ou material que apresente falha ou
defeito, bem como os dispositivos de testes;

19.5.1 A CONTRATADA deverá manter um banco de dados atualizado, com acesso da
COMPANHIA DO METRÖ, de todas as pendências levantadas durante a
implantação, com as seguintes informaçöes:

a) data da pendência;
b) fase de constataçäo (projeto, inspeção, pré-comissionamento e comissionamento);
c) identificação do equipamento / local;
d) descrição da pendência;
e) situação atualizada.

19.6 A aprovaçäo do pré-comissionamento e comissionamento, pela COMPANHIA DO
METRO, será o resultado do cumprimento de etapas, que devem ser iniciadas com a
inspeçäo e testes dos equipamentos em fábrica (isolados e integrados), continuar
com os testes de pré-comissionamento e terminando com a conclusäo dos testes de
comissionamento.

20. GARANTIA DOS SISTEMAS

20.1 O prazo de garantia do objeto deste contrato é de 02 (dois) anos contados da data de
emissäo do Termo de Aceitação Provisória ou da data da entrada em operação do
equipamento.

20.1.1 Com a liberação do Sistema à Operaçäo Comercial, a área de manutençåo da
COMPANHIA DO METRÖ ou seu preposto passa a zelar pelo correto funcionamento
do mesmo, atuando no seu restabelecimento sem prejuízo as Garantias Contratuais,
com base nos conhecimentos adquiridos nos treinamentos e na documentaçäo
fornecida pela CONTRATADA.

20.2 Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá, após pedido formulado, por
escrito, pela COMPANHIA DO METRO ou seu preposto, substituir ou reparar,
prontamente, sem ônus, e nas próprias instalaçöes, quaisquer peças ou componentes
do fornecimento que não atendam às respectivas especificaçöes e que, durante o seu
uso em condiçöes normais de operaçåo e manutençäo, revelem defeito ou falha de
qualquer espécie.

20.2.1 No caso de reparos efetuados nas dependências do fabricante, o prazo máximo que
o material reparado retorne para a COMPANHIA DO METRO, disponível para ser
utilizado é de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da retirada do
equipamento.

20.3 A CONTRATADA deverá comprovar que os equipamentos por ela fornecidos e
montados atinjam os indices de confiabilidade e desempenho solicitados nas
Especificaçöes Técnicas. Quando algum equipamento ou componente näo atingir os
índices de confiabilidade estabelecidos, a CONTRATADA deverá apresentar à
COMPANHIA DO METRÖ, para aprovaçäo, as sotuçöes que venham corrigir o
defeito. As soluçÕes que, comprovadamente eliminarem as pendências e elevarem os
indices de confiabilidade e desempenho aos valores estabelecidos nas
Especificaçöes Técnicas, seräo implementadas pela CONTRATADA no restante dos
equipamentos, às suas exp_ensas

,'i.
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20.4 A CONTRATADA deverá manter a garantia de 02 (dois) anos para os equipamentos
onde forem aplicados Sobressalentes fornecidos pela COMPANHIA DO METRO.

20.5 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 CONTRATADAtomaTá as providências
necessárias ao re-projeto e fornecimento dessas peças ou componentes, até que o
defeito seja sanado sem ônus para a COMPANHIA DO METRÔ.

20.5.1 O prazo de garantia para estas peças ou componentes, citados nos itens 20.3 e20.5,
reiniciar-se-á após a sua instalação.

20.6 Se a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias do recebimento da notificação emitida
pela COMPANHIA DO METRÔ, näo adotar providências concretas para o início do
conserto ou da substituiçäo da parte do fornecimento comprovadamente defeituosa, a
COMPANHIA DO METRO, se assim o desejar, poderá mandar consertar ou substituir
as peças ou componentes defeituosos, por conta e risco da CONTRATADA, sem que
isso exima as mesmas de suas responsabilidades contratuais.

21 SOBRESSALENTES

21.1 A Planilha com a relaçäo dos Sobressalentes a serem fornecidas durante a operaçäo
deve ser elaborada de acordo com as exigências contidas nas especificaçöes
técnicas deste Contrato, respeitando o valor total previsto no contrato para esse item.

21.1.1 A quantidade de Sobressalentes deve ser suficiente para manter a operação do
sistema durante o período de garantia e de acordo com as condições do
fornecimento.

21.2 Os Sobressalentes deverão vir com a marca de identificaçäo para cada item, tanto no
próprio quanto nas embalagens ou volume que o contiver, bem como indicaçöes de
risco (frágil, inflamável, etc.).

21.3 Todos os Sobressalentes devem ser fornecidos adequadamente identificados
protegidos e embalados para permitir seu armazenamento.

Os equipamentos serão entregues no local em que a COMPANHIA DO METRO
indicar, dentro da regiäo metropolitana de Säo Paulo.

21.3,1

21.3.2 Se, por implicaçåo de transporte, houver a necessidade de partiçäo de equipamento,
a desmontagem, a identificaçäo do mesmo e a remontagem seräo responsabilidade
da CONTRATADA.

21.4 Quando, por necessidade de manuseio, embalagem ou preparaçäo de volume de
embarque, um determinado item tiver que ser desmontado e embalado em partes,
cada parte deverá indicar essa situação e a que item pertence.

21.5 Näo deveräo constar em qualquer relaçäo de Sobressalentes, itens referentes a "kits"
quando estes se referirem a conjunto de peças Sobressalentes, sendo que todas as
peças Sobressalentes deverão ser individualizadas e apresentadas como explicitado
anteriormente e, na hipótese de uma determinada peça perlencer a um "kit", a
CONTRATADA deverá indicar essa situação e a que "kit" ela pertence.

Utilizaçäo de Sobressalente da COMPANHIA DO METRO21.6

21.6.1 Durante o perÍodo de garantia, caso venha a ser utilizado material sobressalente da
COMPANHIA DO METRÔ para garantir o seu funcionamento, a CONTRATADA
deverá repor, sem ônus para a COMPANHIA DO METRO, o material empregado,
num prazo de até 30 (trinta,) dias.

i
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21.7.

21.7.1

21.8

21.8.1

21.7.2

Modificaçöes introduzidas nos Sistemas

Sempre que a CONTRATADA, as Subcontratadas e/ou Subfornecedores introduzirem
modificaçöes nos equipamentos fornecidos sob este contrato, ou em partes ou
elementos dos mesmos, deverá a CONTRATADA comunicar tais modificaçöes à
COMPANHIA DO METRÔ, por escrito, incluindo os desenhos e/ou esquemas e/ou
manuais relativos a estas modificaçöes nos equipamentos de sua proprledade, e
evitar dificuldades em obter Sobressalentes ou substituir os referidos equipamentos.
Caso assim näo procedam, ficarão automaticamente obrigadas a realizar, por sua
conta, os estudos de modificaçöes, quando for julgado necessário pela COMPANHIA
DO METRO.

Durante o perÍodo de garantia dos equipamentos, caso venha ocorrer alguma
modificaçäo ou alteraçäo de projeto que implique aquisiçäo de novos materiais
Sobressalentes, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à COMPANHIA DO
METRO.

farão parte integrante deste Contrato

Suspensão ou descontinuidade na produçäo de qualquer equipamento

No caso de suspensåo ou descontinuidade na produçao de qualquer equipamento de
sua fabricaçäo ou de fabricação de seus Subfornecedores principais, a
CONTRATADA obriga-se a:

a) Notificar previamente a COMPANHIA DO METRO em tempo hábil para permitir a
compra de itens julgados necessários.

b) Desenvolver a fonte alternativa de suprimento ou ceder à COMPANHIA DO
METRÔ, os desenhos de fabricaçäo do equipamento cuja fabricaçäo foi suspensa
ou descontinuada.

22. TREINAMENTO

22.1 Os treinamentos serão realizados nos prazos estipulados no Cronograma de Barras e
nas condiçöes estabelecidas pela documentação técnica anexa a este contrato.

22.2 Os treinamentos devem atender de forma independente às equipes de: Projeto e
lmplantaçäo, Operaçäo, Manutenção em Campo e Manutençåo em Laboratório.

22.3 A CONTRATADA deverá entregar à COMPANHIA DO METRÖ, nos prazos
estipulados no Cronograma de Barras, 3 (três) exemplares dos Planos Gerais de
Treinamento das equipes, contemplando teoria e prática referentes às diversas fases,
e de acordo com o especificado nas CS's (Concepçöes de Sistemas), pertinentes a
cada Sistema objeto do Contrato.

22.3.1. Os planos seräo objeto de análise e aprovaçäo por parte da COMPANHIA DO
METRÖ e deveråo conter no mínimo:

a) Cronograma geral dos treinamentos;
b) Objetivos de cada módulo;
c) Expectativas de aprendizagem;
d) Previsäo das datas de inÍcio e término dos módulos;
e) Previsäo da carga horária de cada módulo;
Ð Recursos humanos e materiais a serem empregados;
g) Pré-requisitos mínimos exigíveis dos treinandos;
h) Métodos de avaliação teórica e prática a serem aplicados;
i) Locais de realizaçäo dos treinamentos;
j) Didática;
k) CurrÍculos dos lnstrutores.

Os Planos Gerais de Treinamento, após a aprovaçäo da COMPANHIA DO METRO,

'Ý

22.3.2
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22.4 A CONTRATADA deve informar o local de realizaçäo dos treinamentos, ficando a
criterio da COMPANHIA DO METRÖ sua aprovaçåo.

22.5 Os treinamento teórico e prático poderão ser m¡nistrados nas dependências da
COMPANHIA DO METRÖ ou onde for determinado, em funçäo da complexidade da
sua realização.

22.6 O treinamento será ministrado para treinandos (engenheiros e técnicos) com
formação nas modalidades eletrônica, eletrotécnica e mecânica, conforme os Planos
Gerais de Treinamento aprovados pela COMPANHIA DO METRÖ.

22.7 Seräo utilizados, como material didático, para o treinamento, desenhos, memoriais,
manuais de operação, manuais de manutençäo, podendo ser utilizados também,
quadros, gráficos, diapositivos, catálogos e demais documentos e recursos que cada
programa venha a exigir.

22.7.1. A elaboraçäo e reproduçäo do material didático é de responsabilidade da
CONTRATADA

DOCUMENTOS TECNICOS23.

23.1

23.1.1

Entrega

A CONTRATADA é a responsável pela entrega de toda a documentaçäo técnica
relacionada nos documentos fornecidos pela COMPANHIA DO METRÔ, bem como
respeitar os requisitos e as etapas de fornecimento e projeto definidas.

23.1.2 Toda a 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.

23-1.3 O software Sistema de Controle de Documentos Técnicos - DOCON será fornecido
pela COMPANHIA DO METRO na data de emissäo da Ordem de Serviço - OS.

23.1.4 Toda documentaçåo técnica para análise deve ser fornecida através de arquivos
eletrônicos e 3 (três) cópias em papel.

23.1.5. Toda documentaçäo entregue para análise deve estar completa, de forma a permitir
total entendimento do seu conteúdo.

23.1.6 A documentaçäo técnica, cujo arquivo eletrônico esteja aprovado, deve ser enviada à
COMPANHIA DO METRO como segue:

a) Arquivos editáveis armazenados em meio eletronico (mídia óptica) editável, que
atenda o estado atual da arte (CD-ROM ou DVD).

b) Original em papel (no caso de arquivo texto) e papel vegetal (para casos de
desenhos, diagramas e esquemas).

c) Os procedimentos de inspeçäo, embalagem, movimentaçäo e transporte de
cargas, planos de inspeçåo e testes de instalaçäo podem ser fornecidos em
arquivo eletronicos ou papel.

23.2

23.2.1

Revisäo e Aprovação:

Toda revisão de documentaçåo deve ser encaminhada à COMPANHIA DO METRÔ
em 3 (três) cópias em papel e com o respectivo arquivo eletrônico.

23.2.2 A COMPANHIA DO METRO analisará a documentaçäo técnica fornecida pela
CONTRATADA num prazo máximo de l5 (quinze) dias corridos, exceto para os
manuais de operaçäo,
num prazo máximo de 3
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23.2.3 A COMPANHIA DO METRO encaminhará um Relatório de Verificaçäo contendo a
aprovação ou os comentários do documento técnico.

23.2.4 A CONTRATADA deve encaminhar à COMPANHIA DO METRÔ, num prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a documentaçäo técnica revisada com os comentários
incorporados em arquivo eletronico e a cópia do documento com as devidas
alteraçöes.

23.2.5. O fato de a COMPANHIA DO METRÖ ter aprovado determinada Documentaçäo, näo
isenta a CONTRATADA de suas obrigaçöes e responsabilidades disciplinadas neste
contrato.

23.3.

23.3,1

Manuais

A elaboraçäo, conteúdo e os procedimentos dos Manuais de Operaçäo e Manutençäo
säo os estabelecidos nesta Cláusula.

23.3.2 Os Manuais de Operaçäo deveräo abordar, além do requerido nas normas da
COMPANHIA DO METRÔ, os seguintes tópicos:

a) Procedimentos para operação do equipamento em caso de falhas.

b) Cuidados a serem tomados para minimizaçäo de falhas e conservação dos
equipamentos.

c) Desenhos, diagramas simplificados e descrição funcional dos equipamentos

aaa.) Os Manuais de Manutençäo poderäo ser elaborados segundo modelos praticados
pelos subfornecedores, mas apresentados segundo formataçäo padräo da
COMPANHIA DO METRO, devendo incluir, no mÍnimo, os seguintes tópicos:

23.3.3.1 lntroduçäo Teórico-Descritiva contendo especificaçÕes técnicas dos equipamentos,
finalidade, instalação/operaçäo e desenhos gerais.

23.3.3.1.1 Os desenhos de montagem geral deveräo 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 utilizaçäo,
diagramas de blocos dos circuitos eletrônicos deveräo conter informaçöes
suficientes para acompanhar o processamento e o fluxo de sinais dentro do
equipamento, em nível de cartöes.

23.3.3.'1.2 Neste diagrama, deveräo estar inclusas também as formas de ondas,
caracterÍsticas de sinais, níveis de tensões, corrente, frequência, etc., e dar as
respectivas tolerâncias.

23.3.3.2. Plano de Manutençäo Preventiva e revisäo geral, para todos os equipamentos,
indicando lista de componentes, a frequência mínima a ser atingida pa'a verificaçäo
e/ou substituição de peças.

23.3-3.3. Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva de emergência,
ferramentas, instrumentos necessários, operaçöes e folhas de testes.

contendo

23.3.3.4. A Listagem de Peças deverá conter também, catálogos, desenhos, ou esquemas,
quando esclarecedores e indicação de normas, quando se tratar de materiais
normalizados.

23.3.3.5. Todos os esquemas, fluxogramas, gráficos, ábacos, desenhos de partes e
equipamentos mecânicos, e outras documentaçöes necessárias à manutenção,
devem fazer parte integrante dos Manuais de Manutenção.

23.3.3.6. Segurança.

ContraÍo n" 403672 I 301
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M" = valor da multa por atraso em moeda corrente nacional

Peças para reposiçåo

Tanto os manuais de operação como os de manutençäo, referidos nesta Cláusula,
devem possuir um tópico de simulaçäo de falhas operacionais, descrevendo a forma
de aplicaçäolnormalizaçäo da simulaçäo, atuaçäo operacional, etc.

23.5 Toda documentaçäo apresentada pela CONTRATADA deverá seguir os seguintes
critérios:

23.5.1 A codificação da documentação técnica fornecida em arquivos eletrônicos deve
obedecer aos procedimentos constantes dos manuais MAN-10-202 Rev. 07

23.5.2 A documentaçäo técnica deve ser elaborada utilizando-se um dos seguintes padröes:
A0, Al,42, A3 e A4, fornecidos pela COMPANHIA DO METRÔ e em conformidade
com os manuais MAN-10-204 Rev.01

23.5.2.1. A capa deve ser preenchida em conformidade com o padräo definido pela
COMPANHIA DO METRÔ.

23.5.2.2. As demais folhas do documento devem conter as seguintes informaçöes: Campo
preenchido com o código do documento técnico e sua respectiva revisão e
responsável técnico e campo preenchido com o número sequencial e o número total
de folhas do documento. Todas as folhas do documento técnico devem ser rubricadas
pela CONTRATADA.

23.5.2.3. A formaçåo da documentaçäo técnica com os padröes A1, A2 e A3 que se refira a
Esquemas, Desenhos e Projetos de lnstalaçäo pode ser aceita no padräo 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 padräo da COMPANHIA DO METRO
pode ser realizada através de carimbos, previamente aprovados, desde que a
visualização seja possível.

23.5.3 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 emissäo e aprovaçäo e rubricas
da CONïRATADA.

23.3.3.7

23.3.3.8

23.3.3.9

23.4

24.1

24.1.1

24.1.2

Tempo padråo de manutenção preventiva.

Referências bibliográficas.

SANçÖES ADMINISTRATIVAS

No caso de descumprimento de obrigaçöes contratuais pela CONTRATADA, a
COMPANHIA DO METRO, 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, com respectiva
anotaçåo no Cadastro da COMPANHIA DO METRO.

Advertência por escrito.

Multa por dia que exceda o prazo estabelecido para execuçäo dos serviços, a ser
calculada segundo a expressão abaixo, limitada a 20o/o (vinte por cento) do valor
total da obrigaçäo em atraso.

24.
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P¿ = prazo contratual em dias consecutivos e ininterruptos

Vo = Valor da obrigação em atraso. Caso se trate de obrigaçäo cujo valor näo esteja
especificamente determinado no Contrato, deverá ser utilizado o valor total do
Contrato.

n = número de dias de atraso

24.1.2.1 Nos casos de serviços com atividades sequenciais, será aplicada a multa quando
constatado atraso no último serviço da sequência constante do cronograma,
aplicando-se a fórmufa acima, onde:

M"=
P¿=

rì =

24.1.3

24.1.4

24.1.5

24.1.6

24.1.6.1

24.1.7

24.1.8

242

24.3

o

valor da multa por atraso em moeda corrente nacional.
prazo contratual em dias consecutivos e ininterruptos de toda a
sequência.
Valor da obrigaçäo em atraso correspondente ao somatório das
atividades da sequência em atraso.
número de dias de atraso.

Multa de 0,5 o/o (cinco décimos 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 condiçöes deste Contrato, exceto
parc aquelas cujas sançÕes e procedimentos de regularização säo os
especificamente estabelecidos.

Multa de 20 % (vinte por cento) do valor total atualizado deste Contrato, por
desistência ou descumprimento total do seu objeto;

Multa de 20% (vinte por cento) do valor do saldo atualizado deste lnstrumento, na
hipótese de não conclusão do objeto do contrato por açäo ou omissäo da
Contratada.

Multa de 0,1o/o (um décimo por cento) do valor da complementação da garantia
devida em caso de aditivo de suplementaçäo/majoraçåo de valor (item 25.4) ou

aplicaçäo de reajustamento contratuat (item 25.5) ou do valor da garantia devida, no

caso de aditivo de prorrogaçäo de pnzo, por dia que exceda o prazo estabelecido
para a apresentaçäo de complemento de Garantia Contratual, limitado a 12o/o (doze
por cento) do valor da complementaçäo da garantia devida em caso de aditivo de

suplementaçäo/majoraçäo de valor ou aplicaçäo de reajustamento contratual ou do

valor da garantia devida no caso de aditivo de prorrogaçáo de prazo.

Em caso de atraso na apresentação de reqularizaÇäo de Garantia de ExecuÇão
Contratual, se exiqido, decorrente de aditivo de alteracäo de razäo social, a multa
de que trata o item 24.1.6 será calculada sobre o valor da garantia devida.

Suspensão temporária de participaÇäo em licitacão e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

Declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçäo Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçäo ou até que seia
promovida a reabilitacäo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçäo pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de até 2 anos.

Aplicadas as multas, a COMPANHIA DO METRO as descontará dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, logo após a sua imposição.

No caso de não existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a
CONTRATADA deverá efetuar a quitaçäo da multa em até quarenta e oito horas
contadas do recebimento do documento de^cobrança respectivo, no Departamento
de Tesouraria da COMPANHIA DO METRO, situaðo na'Rua aôà vistà, 175 - 3","t-Ý
andar, São Paulo - Capital, sujeitando-se, em näo o fazendo, à execução da
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244

garantida contratual estabelecida na Cláusula Garantia de Execuçäo Contratual,
sem prejuízo dos procedimentos judiciais cabÍveis.

O näo pagamento da multa no prazo estipulado importará, ainda, na atualizaÇäo do
valor a ser paqo, com base na variaÇäo do IPC - índice de PreÇos ao Consum¡dor
do MunicÍpio de Säo Paulo, publicado pela Fundacäo lnstituto de Pesquisas
Ëconômicas - FIPE, calculado "pro rata tempore" desde a dala do vencimento até a
data do efetivo pagamento, conforme fórmulas previstas na Cláusula - Pagamento
deste Contrato.

245 O pagamento das multas estabelecidas nos itens acima ou o seu desconto como
aqui especificado, com exceção da multa referente à desistência ou
descumprimento total do objeto contratado, não exime a CONTRATADA do fiel
cumprimento das obrigaçöes e responsabilidades contraídas neste lnstrumento.

24.6 O paqamento de quaisquer das multas estabelecidas nesta Cláusula, ou o seu
desconto como aqui especificado, näo exime a CONTRATADA da reparaÇão de
eventuais danos, perdas ou preiuízos diretos ou indiretos que vierem a ser
causados à COMPANHIA DO METRÖ, a seus empreqados, prepostos, usuários
e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste Contrato.

As sanÇões de advertência (item 24.1.1), de suspensäo temporária (item 24.1.7\ e
de declaraçäo de inidoneidade (item 24.1.8) säo cumuláveis com sanções de multa
em relação a um mesmo fato.

É possível a cumulaÇåo das sanÇöes de multa previstas nos itens acima quando
tiverem origem em fatos geradores diversos.

24.7

24.8

24.9 As sanções previstas nesta cláusula, quando aplicadas isolada ou cumulativamente,
näo poderäo ultrapassaro limite de20o/o do valortotal do Contrato, sem prejuizo da
possibilidade de aplicaçäo de outras sançöes de caráter näo pecuniário e rescisão
contratual.

25 GARANTTA DE EXECUçÃO CONTnATUAL

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.

O valor de cobertura de tal garantia poderá ser reduzido, caso seja de interesse da
CONTRATADA, na proporção da realizaçäo 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 lnstrumento, que näo reste qualquer pendência
relativamente à parte já executada do Contrato.

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 METRO.

A garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor expresso em Real
e, se aplicável, com atualizaçåo 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.

Em caso de aditamento ao Contrato que implique majoraçäo ou complementação em
seu valor, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias da data de
emissäo do respectivo Aditamento, a devida complementaçäo do valor da garantia,
de forma a manter a equivalência já estabelecida de 5% (cinco por cento), sob pena
de ser adotado o procedimento previsto em 25.8, e sem prejuízo na aplicaçäo das
penalidades previstas contratualmente.

25.1

25.1.1

25.2

25.3

25.4

i
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25.4.1 Nesta situaçäo, 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, desde que
efetivamente atestado pelo Gestor do Contrato e que não reste qualquer pendência
relativamente à parte já executada.

25.5 Em caso de aditamento ao Contrato que implique prorrogaçäo de ptazo, a
CONTRATADA deverá apresentar a devida regularizaçäo da garantia, de forma a
manter seu prazo de validade compatível com o de vigência do Contrato, com
antecedência mínima de'10 (dez) dias da data de vencimento da garantia prestada,
sob pena de ser adotado o procedimento previsto em 25.8, e sem prejuÍzo na
aplicaçäo das penalidades previstas contratualmente.

25.5.1 Em caso de aditamento de alteração de razäo social, a CONTRATADA também
deverá apresentar, no mesmo prazo indicado no item 25.4,a devida regularização da
garantia, quando prestado na modalidade de fiança bancária, seguro-garantia ou
títulos da dÍvida pública, quando nominal.

25.6 As complementaçöes de garantia previstas no item acima deverão ser entregues no
Departamento de Controle de Compromissos - COM, situado na Rua Boa Vista, '175

- 6o andar - Bloco B.

25.7 Quando se tratar da modalidade caução em dinheiro, ou Seguro-Garantia, obriga-se a
CONTRATADA, independente de qualquer comunicação prévia da COMPANHIA DO
METRÖ, a apresentar sua devida complementaçäo até o último dia do mês da
aplicação do reajuste.

25.8 A nåo apresentação do complemento da garantia de execuçäo contratual, qualquer
que seja a modalidade prestada como garantia, implicará na retençäo 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.

25.9 A COMPANHIA DO METRÔ devolverá à CONTRATADA o(s) valor(es) retido(s) por
conta da aplicaçåo das regras de retençäo aqui estabelecidas, em até 10 (dez) dias
após a data da apresentaçåo do complemento ou da renovaçäo da garantia, sem
qualquer tipo de atualizaçäo.

25.10 A Garantia de Execuçäo Contratual, sempre que possível, responde pela
exequibilidade das multas.

25.10.1 Näo sendo suficiente a garantia prestada, a CONTRATADA será responsável pelas
diferenças que vierem a ser apuradas e pela reposição e/ou complementaçäo de
garantia a ser mantida, observadas as condiçöes estabelecidas neste lnstrumento.

25.11 Atendidos todos os termos deste Contrato que se refiram à garantia prestada, em até
30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Aceitaçäo Definitiva, haverá a devolução
do total ou de eventual saldo da mesma, conforme for o caso.

25.12 A garantia, quando prestada em dinheiro, ou seu saldo, será devolvida atualizada
com base na variaçäo do IPC - índice de Preços ao Consumidor do Município de São
Paulo, publicado pela Fundaçäo lnstituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, calculado
"pro rata tempore" desde a data do depósito até a data da efetiva devoluçäo, exceto
para o procedimento previsto no item 25.8, conforme fórmula abaixo:

VDA: VDO x IPC_FIPE 1

IPC_FIPE

(n/m) /rpc-FrpE 2\ 71p6-plps 3¡(v/z)xl-lxl-l emoue
\IPC_FtPE T,/ \IPC_FIPE 2,/

VDA = Valor atualizado da garantia em dinheiro;
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VDO = Valor original da garantia em drnheiro;

IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3o (terceiro) mês anterior ao mês do depósito
da garantia;

IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE correspondente ao 2o (segundo) mês anterior ao mês do depósito
da garantia;

IPC-FIPE 2 = IPC-FIPE correspondente ao 3o (terceiro) mês anterior ao mês da devoluçäo
da garantia;

IPC-FIPE 3 = IPC-FIPE correspondente ao 2o (segundo) mês anterior ao mês da

devolução da garantia;

n= número de dias contados da data do depósito da garantia, exclusive, até o último
dia do mês do depósito da garantia, inclusive;

m número de dias do mês do depósito da garantia;

\/=t número de dias contados do primeiro dia do mês da devoluçäo da garantia, até o
dia da devoluçäo da garantia;

z número de dias do mês da devolução da garantia.

No caso de a devolução da garantia ocorrer no mesmo mês do depósito, a fórmula a ser
aplicada e:

VDA = VDO x
_FIPE 1

(n/m)

IPC*FIPE O
em que

25.12.1

VDA = Valor atualizado da garantia em dinheiro;

VDO = Valor original da garantia;

IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3o (terceiro) mês anterior ao mês do depósito
da garantia/devolução da garantia,

IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE correspondente ao 2o (segundo) mês anterior ao mês do depósito
da garantialdevolução da garantia;

n = número de dias contados da data do depósito, exclusive, até a data da efetiva
devoluçåo da garantia, inclusive;

m= número de dias do mês do depósito da garantiaidevolução da garantia.

25.13 A garantia responderá, também, por serviços executados por eventuais
SUBCONTRATADAS.

26. RESCISAO

26.1 Constitui motivo de rescisäo do presente Contrato, unilateralmente pela COMPANHIA
DO iýlETRO, além das sitüaçöes previstas em Lei, quan'do, por ato dâ ..,-,.,
CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir: i \r

/.

ý"\(-""
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26.1.1

26.1.2

26.1.3

Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificaçöes,
projetos ou prazos, observadas as disposições deste lnstrumento;

Atraso injustificado para início da execuçäo do objeto deste Contrato.

A subcontrataçäo näo autorizada pela COMPANHIA DO METRÔ ou efetuada sem
observar a Cláusula Subcontrataçäo.

Associação, fusão, cisäo ou incorporaçäo, da CQNTRATADA, desde que não
comunicada de imediato a COMPANHIA DO METRO, a qual poderá ou näo anuir
com a continuidade deste Contrato.

26.1.4

26.1.5 Cessão ou transferência total ou
comunicaçäo à COMPANHIA DO
condiçäo proposta.

parcial^ do objeto deste Contrato sem prévia
METRO, a qual poderá ou näo anuir com a

26.1.6

26.1,7

Alteraçäo social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do objeto deste Contrato, e desde que näo comunicado à
COMPANHIA DO METRO, a qual poderá anuir ou não com a continuidade deste
lnstrumento.

A dissoluçäo, a decretaçäo de falência ou a instauraçåo de insolvência civil da
CONTRATADA.

27

261.7.1 No caso de a CONTRATADA estar em situaçäo de recuperação judicial, a
convalidaçäo em falência ensejará a imediata rescisäo deste Contrato, sem prejuízo
da aplicaçäo das demais cominaçöes legais.

26.1.7.2 No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperaçäo extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisäo deste
Contrato, sem prejuízo da aplicaçäo das demais cominaçÕes legais.

26.1.8 Em qualquer hipótese Çe rescisão contratual, passaräo à propriedade da
COMPANHIA DO METRO os serviços já elaborados ou em elaboração pela
CONTRATADA até a data da decisåo rescisória.

26.2 Rescindido o Contrato nos casos acima, a CONTRATADA ficará sujeita às sançÕes
previstas na legislaçäo licitatória e neste Contrato, assim como a sua
responsabilizaçäo-por þrejuízos causados à COMPANHIA DO METRO, com retenção
de eventuais créditos decorridos e/ou execuçäo da garantia contratual estabelecida
na Cláusula Garantia de Execuçäo Contratual, até o limite dos prejuízos causados.

SUBcoNTRATAçÃO

27.1 Será permitida a subcontrataçäo de empresas para a prestaçäo dos serviços
acessórios ao objeto da contratação, nos termos do artigo 72 da Lei federal 8666/93,
com suas alteraçöes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da CO\TRATADA,
que continuará sendo a responsável perante a COMPANHIA DO METRO, órgäos e
entidades públicas e privadas e terceiros, pelos termos deste Contrato, inclusive pela
qualidade dos serviços subcontratados.

27.1.1 Poderäo ser subcontratados os serviços acessórios ao objeto da contratação, tais
como os seguintes serviços.

- Concreto;
- lmpermeabilizaçäo;
- Estruturas Metálicas e Coberturas;
- Manejo Arbóreo;
- Tratamento e Monitoramento de Áreas Contaminadas;
- Projeto Executivo.

27 12 Não obstante a CONTRATADA ser a responsável pelos termos deste ajuste, a
SUBCONTRATADA responderá solidariamente pelos mesmos, perante a
COMPANHIA DO METRO, órgäos e entidades públicas e privadas e terceiros, com
relaçäo aos serviços e/ou fornecimentos por ela praticados

;l
( .l
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27.2

27.2.1

27.2.2

27.2.3

27.3

27.4 Em sendo aprovada a subcontrataçäo pela COMPANHIA DO
SUBCONTRATADA deverá submeter-se, por escrito, às normas,
condiçöes deste contrato.

27.5

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

Toda e qualquer subcontrataçäo deverá ser previamente submetida para aprovaçäo
da COMPANHIA DO METRO, que, mediante decisäo motivada, poderá aprovar ou
näo a subcontrataçäo proposta, levando-se em conta as segu¡ntes condiçöes:

Em nenhuma hipótese poderá ser subcontratada qualquer empresa que tenha
participado do certame que deu origem a este contrato, classificada ou näo.

A SUBCONTRATADA deverá ter seu cadastro aprovado pela COMPANHIA DO
METRÖ, e mantê-lo devidamente atualizado.

Nåo será permitido à SUBCONTRATADA emitir Nota Fiscal ou Fatura diretamente à
COMPANHIA DO METRO.

Mesmo ocorrendo a subcontrataçäo, a CONTRATADA será responsável perante a
COMPANHIA DO METRO, órgäos e entidades públicas e privadas, bem como a
terceiros, pelos termos deste contrato, inclusive pela qualidade dos serviços
subcontratados.

METRÔ a
cláusulas e

28

Na hipótese de näo aprovaçäo de determinada subcontrataçäo, a CONTRATADA
poderá apresentar nova(s) SUBCONTRATADA(S) nas mesmas condiçöes propostas,
nåo ficando, a CONTRATADA, eximida das responsabilidades sobre os prazos
estabelecidos nos documentos previstos neste Contrato.

suspENSÃo rEMpoRÁRrR oos sERvrços

A COMPANHIA DO METRÔ poderá determinar a suspensão, total ou parcial, da
execução dos serviços, mediante aviso por escrito à CONTRATADA, com
antecedência mínima de '15 (quinze) dias.

Na ocorrência do acima previsto, a COMPANHIA DO METRO indicará, a título
orientativo, o prazo estimado e as condiçöes da suspensäo.

Em tal caso, a COMPANHIA DO METRO pagará à CONTRATADA somente a
importância devida por força e nos termos da Cláusula Pagamentos deste
lnstrumento, pelos serviços realizados até a data da efetiva paralisaçäo das
atividades, conforme previsto nesta Cláusula.

Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da suspensäo determinada pela
COMPANHIA DO METRO, a CONTRATADA deverá formalizar, por escrito, em até 15
(quinze) dias, eventual interesse na rescisäo contratual ou em suspender as suas
obrigaçöes até que seja normalizada a situação. O seu silêncio, após este prazo, será
considerado como opção pela suspensão de suas obrigaçöes.

A comunicaçäo para reinicio dos serviços deverá ser feita por escrito pela
COMPANHIA DO METRO, com uma anteóedência mínima de 15 (quinze) dias em
relaçäo 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 condiçäo definida neste lnstrumento.

RECEBIMENTO

DAS OBRAS CIVIS

As obras civis definidas na Cláusula de Objeto deste instrumento, serão recebidas,
em caráter provisório desde que executadas com fiel observância deste contrato
lavrando-se "Termo de Aceitaçäo Provisória" - TAP, conforme abaixo definido:

Até 15 (quinze) dias contados da comunicação, por escrito, conforme estabelecido no
item 4.1.3.11 do contrato, da conclusäo das obras e implantaçäo dos sistemas, e
desde que estes tenham sido inspecionadas e aprovadas, a COMPANHIA DO
METRÔ emitirá o Termo de Aceitaçäo Provisóri

29.

29.1

29.1.1

29.2

toþ
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O Termo de Aceitaçäo Definitiva - TAD será emitido após a inspeçäo final das obras
civis e implantaçäo dos sistemas pela COMPANHIA DO METRö, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados da emissäo do Termo de Aceitaçäo Provisória
(rAP) "

Cessado o período de cumprimento de todas as obrigaçÕes contratuais para
atendimento ao disposto na Cláusula Terceira deste instrumento, sem a ela se limitar
referenteas obras civis, à implantaçäo dos sistemas, aos equipamentos fornecidos
e/ou serviços prestados, e eliminadas, pela CONTRATADA, todas as pendencias
constatadas antes ou durante esse período que sejam técnicas e/ou de garantia e/ou
documentaçäo e/ou financeira de quaisquer dos equipamentos, será lavrado o Termo
de Encerramento do Contrato (TEC), em até 15 (quinze) dias a missäo do Termo de
Aceitaçäo Definitiva - TAD.

30. GARANTIA TECNICA DAS OBRAS

30.1 A CONTRATADA fica obrigada, pelo perÍodo de 05 (cinco) anos contados a partir do
Termo de Aceitaçäo Definitiva - TAD referido na Cláusula de Recebimento das Obras
deste instrumento, a reparar, às suas expensas, quaisquer defeitos, quando
decorrente de fatha técnica comprovada na execuçäo das obras, objeto deste
contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

29.3

29.4

31

31.1

32.1

32.1.1

32.1.2

32.2

ALTERAçOES CONTRATUAIS

Qualquer alteraçäo deste Contrato, bem como dos seus anexos, somente será válida
quando formalizada por aditamento.

32. COMUNTCAçOES

Todas as comunicaçöes recíprocas, relativas a este Contrato, somente seräo
consideradas como efetuadas se entregues por correspondências endereçadas aos
Gestores respectivos, à exceçäo dos documentos mencionados na Cláusula
Pagamento.

A COMPANHIA DO METRÖ indica através de correspondência anexa ao presente
Contrato o nome do responsável pela gestäo deste lnstrumento.

A CONTRATADA deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias da assinatura deste
instrumento, apresentar por escrito o nome do preposto respectivo, obedecendo ao
modelo da carta de gestäo entregue pela COMPANHIA DO METRO.

Toda e qualquer notificaçäo ou comunicaçäo relativa a este Contrato deverá ser feita
por escrito e somente será considerada se efetuada por correspondência eletrônica,
ou por correspondência com protocolo de recebimento.

Em todo e qualquer documento deverá constar, obrigatoriamente, o número deste
Contrato.

PUBLICIDADE

A CONTRATADA não deverá, sem o consentimento prévio da COMPANHIA DO
METRÖ, divulgar este instrumento, ou qualquer de suas disposiçöes, previsäo,
especificaçäo, desenho, projeto, molelo, exemplo ou informaçäo fornecida por ou em
nome da COMPANHIA DO METRO relativas ao contrato, por qualquer pessoa nåo
empregada pela CONTRATADA para execuçäq !q.qt¡lrqto As divulgaçÕes-p.ara
quaisquer pessoas empregadas pela CONTRATADA deveräo ser feitas
confidencialmente e estender-se ao âmbito necessário a execução do contrato.

32.3

33.

JC. I
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ó.5.¿ A CONTRATADA näo deverá, sem
COMPANHIA DO METRÖ, fazer uso
enumerada no item 33.1 desta Cláusula
contrato.

prévio consentimento, por escrito da
de qualquer documento ou informaçäo
exceto com o propós¡to de execuçåo do

34.

34.1

NOVAçÃO

Se qualquer das partes contratantes permitir, por tolerância, o descumprimento no
todo ou em parte de qualquer das cláusulas ou condiçöes do presente Contrato ou de
seus anexos, tal fato näo implicará novaçåo das obrigaçöes ora assumidas.

vrNcuLAçÃo no EDTTAL35

35.1 O presente Contrato está vinculado do Editaf da CONCORRÊNCIA no 40367213 e à
proposta da CONTRATADA.

36 FORO

36.1 As partes signatárias deste lnstrumento elegem, com exclusäo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Cidade de Säo
Paulo para dirimir quaisquer litígios referentes a este Contrato.

E, por se acharem justas e acordadas, firmam as partes, nas vias de início referidas, perante
as testemunhas abaixo, o presente Contrato, que terá sua eficácia condicionada à sua
publicaçäo no Diário Oficial do Estado de Säo Paulo - DOE, para que se produzam os efeitos
legais.

sãoPaulo, 13 tË7,2Ù17
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