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EDITAL 
 

Processo de Compras nº 872 / 2015 
TOMADA de PREÇOS n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 
 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações (CPL) da SÃO PAULO TURISMO S.A., 
por determinação do Sr. Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores e no 
uso de suas atribuições, torna público e faz saber a todos os interessados que acha-se aberta 
nesta Comissão, situada na Gerência de Compras e Contratos, à Av. Olavo Fontoura, 1.209, 
Portão 35, Parque ANHEMBI, SP – fones: (011) 2226-0496 / 0685 – e-mail: 
licitacoes@spturis.com,  licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E 
PREÇO , com a finalidade de selecionar propostas visando à contratação de serviços de 
elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de 
Ecoturismo de São Paulo,  sob o regime de empreitada por preço global, conforme bases, 
condições e especificações discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS, que são partes 
integrantes do mesmo. 
  

PREÂMBULO 
 

 
EDITAL de TOMADA DE PREÇOS n°  005 / 15  –  Tipo:  TÉCNICA E PREÇO 

 
PROCESSO DE COMPRAS n° 872 /15 

 
Sessão Pública de Recebimento e de Abertura dos Envelopes: 

   12 /   01 / 2016    às   14:30  horas 
 

LOCAL: Sala  da Comissão Permanente de Licitações (CPL), 
à Av. Olavo Fontoura, 1.209 –  Parque ANHEMBI – SP 

 
 
 A presente licitação subordina-se às disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, às demais normas complementares, às das Leis Municipais n° 
13.278/02, 14.094/05 e 14.145/06, às dos Decretos Municipais n° 44.279/03, 47.096/06 e 
56.475/15, às das Leis Complementares  nº 123/06 e 147/14, às do Regulamento de Compras, 
Licitações e Contratos no âmbito da SÃO PAULO TURISMO S.A. e às disposições deste 
Edital, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, os preceitos de direito público, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber. 
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 Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas à presente licitação deverão 
ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações da SÃO PAULO TURISMO S.A., 
situada à Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Parque ANHEMBI – SP – fones: (011) 2226-0496 / 0685 
e fax: (011) 2226-0484 / 0487, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, de 2ª a 
6ª feira ou, ainda, pelo correio eletrônico: licitacoes@spturis.com. 
 

I  -  DAS  DISPOSIÇÕES  PRELIMINARES 
1. Poderão participar da presente licitação empresas interessadas e isoladas, cujo objetivo 
social seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam devidamente cadastradas 
em Registro Cadastral de Fornecedores, procedido por qualquer órgão da Administração 
Direta ou Indireta do município de São Paulo ou procedido por qualquer órgão da esfera 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que mantidos nos termos dos Artigos 34 a 37 da Lei 
Federal n° 8.666/93.  
 
1.1. Os interessados poderão consultar e/ou retirar – mediante apresentação de CD-R (mídia 
virgem) ou pendrive para gravação – o respectivo Edital, na equipe da Comissão Permanente 
de Licitações, junto à sala da Gerência de Compras e Contratos da São Paulo Turismo S.A., 
(endereço acima), no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, mediante o 
preenchimento de protocolo de retirada, com os dados cadastrais da empresa interessada; 
também pode ser solicitado em arquivo eletrônico, endereçando e-mail para 
licitacoes@spturis.com, a/c. da Comissão Permanente de Licitações, informando os dados da 
empresa, até o último dia útil que anteceder a data designada para a sessão pública do 
certame licitatório. O Edital também se encontra à disposição para download no site http://e-
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no site www.spturis.com no link ‘Confira a relação de 
licitações em andamento. Clique aqui.’  

 
1.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

1.2.1.  Sejam declarados inidôneos para licitar por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob 
pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações; 

 
1.2.2.   Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
1.2.3. Tenha(m) como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera 

governamental da Administração Municipal de São Paulo; 
 

1.2.4.  Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Municipal de São Paulo; 

1.2.5. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação. 
 
1.2.6. Todas as demais vedações previstas em Lei, especialmente as da Lei Federal nº 

8.666/93. 
1.2.7. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 



 3 de 77 
                                         

Processo nº Folha nº 

872/15 
  

 

 
 
 

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi – São Paulo – SP – CEP 02012-021 
Fone: (11) 2226-0496 / 0497 / 0685 – Fax: (11) 2226-0484 - e-mail: licitacoes@spturis.com 

 

 
1.2.8. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

 
1.2.9.  Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 
 

1.3. As licitantes enquadradas como “Microempresa - ME” e “Empresas de Pequeno Porte - 
EPP” terão tratamento diferenciado e favorecido nesta licitação, nos termos da LC-123/06, 
atualizada pela LC-147/14 e nos termos do Decreto Municipal nº 56.475/15; 

 
1.3.1. Nesta licitação serão consideradas “Microempresas” e “Empresas de Pequeno 
Porte” e Cooperativas aquelas sociedades empresárias, sociedades simples e 
empresários enquadrados nos termos da LC-123/06, atualizada pela LC-147/14; 
 
1.3.2. As empresas enquadradas nos termos dos itens anteriores deverão indicar a 
condição especial quando do seu Credenciamento, conforme Capítulo IV deste Edital, 
nos termos do Anexo III-A deste Edital;  
 
1.3.3. O não cadastramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Cooperativa, acarretará no declínio da condição especial; 

 
1.3.4. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC-123/06, 
atualizada pela LC-147/14, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do 
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente e, em especial, no item 10.3 deste 
Edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, 
se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

 
1.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

1.4.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas ME’s, EPP’s e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, mesmo que entre elas existam preços ofertados por 
outras empresas. 

 
1.5.   Ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma do art. 44 da LC-123/06, atualizada pela 
LC-147/14. 
1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das empresas 
enquadradas como ME, EPP ou Cooperativa, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
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efeito de certidão negativa, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis, a critério 
da CPL. 
 

1.6.1.  A não-regularização da documentação, nos termos do item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
1.6.1.1 As sanções cabíveis são as estabelecidas para as hipóteses de 
descumprimento total das obrigações assumidas, nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 
10.520/02, além da multa prevista no item 10.1 deste Edital. 

 
1.7. Em se tratando de Cooperativas, os licitantes deverão atender, quando da formulação da 
proposta de preços, os termos da Orientação Normativa nº 01/2002/PRF.G apresentando a 
planilha de preços como segue: 

 
A proposta impressa deverá ser acompanhada de planilha de composição de custos, nos 
termos da Orientação Normativa 1/02 – PREF, publicada no DOM de 06/02/02, 
contendo: 
 

a) O valor exato referente ao custo com mão-de-obra; 
b)  A discriminação dos materiais a serem fornecidos e os 

equipamentos a serem utilizados na prestação do serviço, com 
seus respectivos valores, a serem excluídos da base de cálculo da 
contribuição, em conformidade com a legislação federal pertinente 
(Dec. Federal 3.048/99, Instrução Normativa 971 de 13/11/09 e 
demais disposições aplicáveis à espécie); 

c)  A fixação da base de cálculo da contribuição social respeitará 
sempre o percentual mínimo fixado pelo INSS. 

 
1.7.1. Este Edital obedece integralmente o acordado no Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público do Trabalho e a SÃO PAULO 
TURISMO S.A., Homologado pelo MM. Juiz da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos 
autos da Ação Civil Pública, Processo nº 2649/02. 
 
1.7.2. Os serviços devem ser prestados com absoluta autonomia dos cooperados em 
relação ao tomador de serviços. 
 

1.7.3. As sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso II do “caput” do artigo 3º da Lei Complementar 123/06, 
exceto quando vedada a sua participação em licitações e contratações, nos termos do § 1º do 
artigo 1º da Lei Municipal 15.944/13, poderão fazer jus aos benefícios concedidos pelo Decreto 
Municipal 56.475/15. 
 

II  -  DO OBJETO 
 
2. Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de empreitada por preço 
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global, conforme bases, condições e especificações discriminadas neste Edital e em 
seus ANEXOS.  
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
 
ANEXO A – Área de Abrangência dos Trabalhos  
ANEXO B –  Informações à serem levantadas  
ANEXO II – Documentação para Habilitação;  
ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial;  
ANEXO III–A – Modelo de Declaração (Art. 27-V da LF nº 8.666/93);  
ANEXO III–B – Modelo de Declaração de ME/EPP/Cooperativa;  
ANEXO III–C – Modelo de Declaração, ref. ao item 1.2.5 do Anexo II deste Edital; 
 
ANEXO III–D – Modelo de Declaração, ref. ao item 1.2.7.1 do Anexo II deste Edital;  
 
ANEXO III–E – Modelo de Declaração, ref. ao item 1.2.5.1 do Anexo II deste Edital;  

     ANEXO III – F – Termo de Confidencialidade 
 
ANEXO IV – Minuta de Contrato (condições contratuais); 
  

III  -  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
3. Os interessados deverão apresentar quatro (04) envelopes distintos, opacos, fechados e 
indevassáveis, um com os documentos referentes ao Credenciamento e às Declarações, 
outro referente à Proposta Técnica, outro referente à Proposta Comercial e o outro referente 
aos Documentos para Habilitação, até às    14 h30     do dia   12 /01 /2016.  

 
3.1. Os envelopes deverão ser protocolados na Gerência de Compras e Contratos, Av. 
Olavo Fontoura, 1209- Portão 35 – Parque Anhembi – São Paulo – SP. Não serão aceitos 
envelopes após as 14h30. 
 
3.2. Sob pena de não serem aceitos, os envelopes referidos no item anterior deverão ser 
endereçados à Comissão Permanente de Licitações da SÃO PAULO TURISMO S/A, que 
sugere os termos indicados a seguir: 
 

(......... a razão social e o n° do CNPJ da empresa licitante .........) 
" À SÃO PAULO TURISMO S.A. " 

  Comissão Permanente de Licitações – Gerência de Compras 
Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, 

à Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Portão 35 –  Parque Anhembi - SP 
Processo Licitatório  n°  872 / 15 

Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 005 / 15  –  Tipo Técnica e Preço 
Sessão Pública de Recebimento e de Abertura dos Envelopes:   

12  / 01/ 20 16   às     14  : 30      horas 
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3.3. Na parte externa de cada envelope deverá constar, também, a indicação 
correspondente ao seu conteúdo, a saber: 
 

  ENVELOPE n° 01    -             " CREDENCIAMENTO  e  DECLARAÇÕES " 

             ENVELOPE nº 02   -              “ PROPOSTA TÉCNICA ” 

                        ENVELOPE n° 03    -             " PROPOSTA COMERCIAL " 

             ENVELOPE n° 04    -             " DOCUMENTAÇÃO para HABILITAÇÃO " 
 

3.4. Não serão aceitos envelopes enviados pelos serviços postais, assim como aqueles 
entregues em datas, horários e locais diferentes dos elencados no preâmbulo do presente; 

 
3.5. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à 
documentação e proposta já entregues, salvo quando requisitados pela Comissão 
Permanente de Licitações, justificadamente, com finalidade meramente elucidativa. 
 
3.6. A colocação da documentação de credenciamento e declaração, de proposta técnica, 
de proposta comercial e de habilitação em envelope divergente ao especificado 
externamente acarretará a exclusão imediata da proponente, em qualquer fase desta 
licitação. 

 
IV  - DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO (ENVELOPE IV - DO CREDENCIAMENTO E DAS 

DECLARAÇÕES (ENVELOPE  N°  01) 
 
4. Na data e horário mencionados, na presença dos interessados, a Comissão procederá 

à abertura dos Envelopes nº 01, contendo o ”Credenciamento” e as “Declarações”, 
sendo que no referido envelope a proponente deverá apresentar: 

 
4.1. Indicação e credenciamento do representante da proponente no presente 

procedimento licitatório, com a respectiva qualificação, mencionando que lhe são 
conferidos amplos poderes, inclusive para receber intimações e, eventualmente, 
desistir de recursos administrativos. Em se tratando de representante legal da 
empresa, deverá ser apresentada cópia autenticada do Contrato Social (ou cópia 
simples acompanhada do documento original para ser autenticada no ato), indicando 
tal qualificação; 

 
4.1.1. Na sessão de abertura deste certame serão apresentados à CPL dentro do 

envelope 01, os documentos destinados a identificar e qualificar os representantes 
das licitantes. 

 
4.1.1.1. Quando a empresa for representada por Diretor ou Sócio, este deverá 

comprovar essa qualidade por meio de cédula de identidade e Contrato ou Estatuto 
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Social, acompanhados da última ata que elegeu a Diretoria em exercício, 
devidamente registrada no órgão competente, se for o caso. 

 
4.1.1.2. Na hipótese de a licitante não estar representada nos termos do subitem 

3.1.1.1, a representação dar-se-á por meio de procuração, com poderes 
específicos para o fim a que se destina, credenciando o representante, inclusive 
para recebimento de intimações, ciência de todos os atos e desistência de recursos 
em geral, se for o caso. 

 
4.1.1.2.1. A procuração poderá ser outorgada por instrumento particular, devendo 

ser apresentada no Envelope nº 01. 
 

4.1.2. A não apresentação do credenciamento de representante não será motivo de 
inabilitação da licitante que, neste caso, ficará tão somente impedida de se 
manifestar durante os trabalhos; 

 
4.1.3. As pessoas não credenciadas poderão acompanhar a Sessão Pública do 

procedimento licitatório, desde que não interfiram de modo a perturbar ou a impedir 
a realização dos trabalhos; 

 
4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão e anexados ao 

respectivo processo licitatório, dele fazendo parte integrante. 
 

4.2. DECLARAÇÃO, emitida em papel timbrado próprio, com a identificação e a indicação 
do cargo do signatário e com data não superior a trinta (30) dias, contados 
retroativamente da data da Sessão Pública da presente licitação, assumindo e dando 
ciência de que ela, licitante, cumpre plenamente os requisitos para a habilitação. 
 

4.3. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de que 
trata o art. 34 da Lei Federal 11.488/07, a licitante deverá apresentar declaração, sob 
as penas do artigo 299 do Código Penal, de que se enquadra nessa condição, nos 
termos e para os efeitos dos benefícios da Lei Complementar 123/06, e de que 
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa 
situação. Essa declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de 
representação da licitante. 
 

4.4. A não apresentação da declaração do item 4.3. impedirá a Licitante de usufruir dos 
benefícios da Lei complementar 123/06, ainda que a mesma se enquadre nessa 
condição, não a impedindo, no entanto, de participar da Licitação. 

 
4.5. As licitantes deverão apresentar ainda as seguintes DECLARAÇÕES, emitidas em 

papel timbrado próprio, com a identificação e a indicação do cargo do signatário e com 
data não superior a trinta (30) dias, contados retroativamente da data da entrega dos 
envelopes da presente licitação: 

 
 



 8 de 77 
                                         

Processo nº Folha nº 

872/15 
  

 

 
 
 

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi – São Paulo – SP – CEP 02012-021 
Fone: (11) 2226-0496 / 0497 / 0685 – Fax: (11) 2226-0484 - e-mail: licitacoes@spturis.com 

 

4.5.1. Declaração de idoneidade da empresa em todo o Território Nacional, que deverá 
conter, basicamente, os seguintes termos: 

 
"Declaramos sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos por qualquer pessoa 
jurídica pública ou entidade sob controle do poder público." 

4.5.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo para participação da referida 
empresa na presente licitação; 

 
4.6. É vedado o credenciamento de um mesmo representante para duas ou mais 

empresas. 
 

V - DA PROPOSTA TÉCNICA ( ENVELOPE  N°  02 ) 
 
5.   Na data e horário mencionados, conforme Item 03 antecedente, serão abertos os 

Envelopes n° 02 - Proposta Técnica das empresas licitantes. 
 
5.1 A mera apresentação da proposta técnica pelo interessado implicará na manifestação da 

sua concordância em assumir inteira responsabilidade pela adequada e fiel execução do 
compromisso do objeto licitado, nos termos deste Edital, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 
cumprimento do futuro contrato. Com a entrega de sua proposta, a licitante assume 
implicitamente as condições deste Edital, bem como que recebeu todos os elementos 
técnicos e informações, suficientes para o preparo de sua proposta técnica; 

 
5.2 No "Envelope n° 02 - Proposta Técnica" deverão estar contidos todos os itens 

relacionados na Tabela do item 6.5, adiante transcrita, sob pena de desclassificação. 
 
5.3 A Licitante deverá entregar também, no mesmo envelope, uma DECLARAÇÃO de 

que os profissionais apresentados em sua proposta técnica serão os mesmos que 
atuarão no projeto objeto desta licitação. 

 
VI  -  DA  AVALIAÇÃO  E  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  TÉCNICAS  

 
6. Para efeito de avaliação e classificação das Propostas Técnicas, a Comissão Permanente 

de Licitações solicitará parecer à Comissão Técnica constituída para este fim, por 
intermédio de Ato do Diretor Presidente da SÃO PAULO TURISMO. 

 
 

6.1 Para a adequada avaliação e classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS, ficam facultadas 
à Comissão Permanente de Licitações, à Comissão Técnica, ao Diretor Administrativo 
Financeiro e de Relação com Investidores e ao Diretor Presidente da SÃO PAULO 
TURISMO S/A. adotar as seguintes providências: 

 
6.1.1. solicitar, junto a quaisquer das licitantes, informações e esclarecimentos 

complementares acerca de sua Proposta Técnica; 
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6.1.2. formular consulta a técnicos ou especialistas, sempre que necessário. 
 
 

6.2. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas:  
 

6.2.1.   Que não atenderem às exigências do presente Edital e/ou que apresentarem 
vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento ou o seu julgamento; 

6.2.2.   Que forem subordinadas a quaisquer condições não previstas no presente Edital; 
 
 

6.3. Será considerado como desatendimento da proposta aos termos do presente Edital, a 
não comprovação pela licitante da veracidade dos elementos informativos por ela 
prestados em sua proposta ou a não apresentação de informações e esclarecimentos 
complementares satisfatórios, sempre que solicitados.    

 
 
6.4  Não consistirá causa de desclassificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo 

ou a idoneidade da Proposta Técnica ofertada, cuja aceitação se dará a critério da 
Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Técnica.  

 
 
6.5   A determinação da pontuação técnica de cada proposta será efetuada por meio do 

somatório  do produto dos pontos dados a cada um dos itens abaixo descritos: 
 
 
6.6 CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

 
TABELA I – CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

 

CONTEÚDO PARA A DISSERTAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1. Apresentar os seguintes itens: 
i.  Descrição da região objeto do trabalho, das atividades que 
serão desenvolvidas, com seus respectivos objetivos – 5 pontos 
ii. Relacionar o item “i” com as políticas de desenvolvimento 
turístico do País, do Estado e do Município em que se localiza a 
área objeto do Plano – 5 pontos. 

10 

2. Expor no documento:  
i. Aspectos relevantes e problemas potenciais a considerar 
durante o desenvolvimento das atividades envolvidas na 
elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo – 5 pontos 
ii. Possíveis soluções para os problemas identificados – 5 
pontos. 

10 

TOTAL 20 
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TABELA II – PLANO DE TRABALHO 
 

CONTEÚDO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1. Detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realização 
dos trabalhos, acompanhada de quadro de planejamento das 
atividades, contendo: 

i. identificação das atividades a serem executadas – 10 
pontos;  

ii. tarefas correspondentes a cada atividade – 10 pontos;  
iii. responsáveis envolvidos na execução das referidas tarefas 

– 10 pontos. 

30 

2. Apresentar cronograma de execução compatível com a 
quantidade de atividades e tarefas apresentadas no item “1” 
anterior. 

20 

TOTAL 50 
 

TABELA III – EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA   
EXPERIÊNCIA GERAL PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
1. Coordenador 
 

1.1. Capacitação 
 

1.1.1. Certidão ou atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado emitido(s) 
em papel timbrado do(s) atestante(s), constando 
cargo e o nome legível do signatário, bem como 
os respectivos nºs de telefones de contato, 
comprovando que o profissional já tenha 
participado, como Coordenador ou Responsável 
Técnico de projetos similares com o objeto 
desta licitação, sendo que: 

 
 01(um) projeto  = 01 ponto 
 02(dois projetos  = 02 pontos 
 03 (três) projetos = 03 pontos 
 04 (quatro) projetos ou mais = 04 pontos 

 
1.2. Formação 
 
1.2.1. Apresentação de Diploma (original ou cópia) ou 

Certificado de Conclusão de Curso de Pós-
Graduação (Lato Sensu) em Turismo, Ecoturismo, 
Desenvolvimento Sustentável, Planejamento 
Ambiental Urbano, Gestão de Projetos  e demais 
áreas relacionadas no quadro de profissionais 
mínimos previstos para compor a equipe técnica. 

10 
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Caso o profissional tenha outras pós-graduações, 
poderá apresentar o(s) respectivo(s) diploma(s) ou 
Certificado de Conclusão de Curso, visto que 
apenas pontuará o profissional que apresentar o 
diploma ou Certificado de Conclusão de Curso nas 
mesmas áreas de formação citadas, sendo 
pontuado, de forma cumulativa, da seguinte forma: 

  
 Especialização = 01 ponto 
 Mestrado = 02 pontos 
 Doutorado = 03 pontos 

2. Demais profissionais que compõem a equipe técnica mínima 
sugerida, relacionados no quadro abaixo: 

 
2.1   Formação 
 

2.1.1. Caso o(s) profissional(is) possua(m)  graduação 
e/ou pós-graduação em uma das formações previstas 
no quadro abaixo, estes poderão apresentar os 
respectivos diplomas (original ou cópia) ou Certificado 
de Conclusão de Curso,sendo pontuados, de forma 
cumulativa, conforme o seguinte: 
 

  Graduação  = 01 ponto 
  Pós-Graduação = 02 pontos 

 
 

Profissional 
Profissional em Economia: Profissional com nível 
superior nas áreas de Economia ou Ciências 
Econômicas. 
Profissional de Meio Ambiente: Formação superior nas 
áreas de Ciências Naturais, gestão Ambiental ou 
Engenharia Ambiental. 
Profissional do Turismo: Profissional com formação 
superior na área de Turismo.  
Profissional de Administração: Nível superior em 
Administração, Administração Pública ou Gestão de 
Projetos. 

 
Observação: a Contratada poderá apresentar a 
documentação de até 04 (quatro) profissionais para a 
pontuação da experiência da equipe técnica. 
 
 
 
 

20 
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2.2. Capacitação 
 

2.2.1. Cada profissional deverá apresentar certidão ou 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado emitido(s) em papel timbrado do(s) 
atestante(s), constando cargo e o nome legível do 
signatário, bem como os respectivos nºs de telefones de 
contato, comprovando que o profissional participou de 
projetos similares com o objeto desta licitação, sendo 
que: 

 01 (um) projeto, por profissional = 01 ponto 
 Mais de um projeto, por profissional = 03 pontos 

 
TOTAL 30 

  
TOTAL GERAL 100 

 
6.7 Serão atribuídos, no máximo, 100 (cem) pontos para a proposta técnica. O julgamento será 
efetuado com base na comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da presente Licitação por uma Comissão Técnica, designada pela 
São Paulo Turismo, através de ato DPR. 
 
6.8 A Licitante que estiver com o número de pontos total inferior a 50 (cinquenta) e/ou que não 
atingir, ao menos 50% da pontuação máxima de cada tabela, será automaticamente 
DESCLASSIFICADA e terá, devolvida, fechada, a sua Proposta Comercial. 
 
6.9 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da Comissão 
Permanente de Licitação do resultado das notas referentes às Propostas Técnicas e, depois 
de decididos os eventuais recursos interpostos, a empresa comunicará o local, o dia e a hora 
para sessão pública de abertura dos envelopes com as propostas comerciais. 
 
6.10 Para fins de pontuação nas capacidades técnicas, entende-se por ‘projetos similares’, a 
elaboração do Planejamento Turístico de comunidades, municípios e/ou regiões que 
contemplem, ao menos, as seguintes atividades: Inventário Turístico; Desenvolvimento de 
Governança Local e Pesquisa de Demanda Turística. 

 
ATENÇÃO:  Os documentos apresentados através de cópia reprográfica, deverão 

estar autenticados. 
 

VII - DA PROPOSTA COMERCIAL ( ENVELOPE  N°  03 ) 
 
7.  Na data e horário mencionados no item 6.9 antecedente, na presença dos interessados, a 
Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo a ”Proposta Comercial” (ENVELOPE 
n° 03). 
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7.1. A mera apresentação da proposta pelo interessado implicará manifestação da sua 
concordância em assumir inteira responsabilidade pela adequada e fiel execução do 
compromisso do objeto licitado, nos termos deste Edital, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 
cumprimento do futuro contrato. Com a entrega de sua proposta, a licitante assume 
implicitamente as condições deste Edital, bem como: 

 
7.1.1. que sua proposta engloba todos os encargos, investimentos, materiais, mão de 
obra, serviços, taxas, impostos e demais obrigações e despesas necessárias à plena e 
total execução do objeto da presente licitação, tais como deslocamento, hospedagem e 
alimentação; 
 
7.1.2. que assume integralmente as responsabilidades trabalhistas relativas ao 
atendimento das contribuições sociais e previdenciários pertinentes. 

 
7.2. A Proposta de Preços deverá conter todos os elementos relacionados a seguir, sob 
pena de desclassificação: 

 
7.2.1 Dados da Licitação: número do processo, número da Tomada de Preços, 

descrição do objeto licitado. 
 
7.2.2. Dados do Proponente: razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, n° de Telefone e 

n° do Fax, Email, endereço completo, nome para contato. 
 
7.2.3. Apresentação: preferencialmente em papel timbrado da proponente, com escrita 

em uma só das faces de cada folha, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em 
idioma nacional, devidamente datada e assinada, com a respectiva 
identificação e indicação do cargo de quem a assina. Segue Modelo de 
Proposta, conforme  Anexo III deste Edital.    

 
7.2.4. Preço: o PREÇO ofertado, discriminando o valor dos serviços a serem 

prestados, conforme  descritos no ANEXO I deste Edital. 
 

7.2.5. Forma de pagamento, conforme estabelecido no Anexo I deste Edital e validade 
da proposta comercial, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
apresentação dos respectivos envelopes. 

 
7.3. O valor total orçado pela SÃO PAULO TURISMO S.A., que será o máximo 

admitido para a execução do objeto de que trata este procedimento licitatório, 
corresponde a R$ 424.333,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e 
trinta e três reais). Nesta referência estão inclusas todas as despesas diretas e 
indiretas relacionadas com a execução dos serviços, assim como os encargos 
sociais e trabalhistas; 
 

7.4  A avaliação das Propostas Comerciais das Licitantes classificadas será realizada de acordo com o 
procedimento a seguir descrito: 
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 NP = 100 X (MP/PP), sendo: 
 
 NP = Nota de Preço 

MP = Menor Preço ofertado entre as classificadas 
PP = Preço Proposto pelo proponente 

 
VIII  - DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8. Para efeito de avaliação e classificação das Propostas Comerciais, a Comissão Permanente 
de Licitações, considerará:  
 
8.1. Os elementos solicitados no Capítulo VII deste Edital. 
 
8.2. As licitantes enquadradas nos regimes “Microempresa – ME”, “Empresa de Pequeno Porte 
– EPP” e Cooperativas, de que trata o art. 34 da Lei Federal 11.488/07, terão tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, conforme artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
123/06 e Decreto Municipal nº 56.475/15; 
 
8.3. Ocorrendo empate ficto entre as propostas comerciais, previsto na Lei 123/06 a empresa 
ME/EPP e Cooperativa, de que trata o art. 34 da Lei Federal 11.488/07, nesta situação, será 
convocada para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, entregar por escrito sua 
melhor oferta.  
 

8.3.1. Se a empresa ME/EPP e Cooperativa, de que trata o art. 34 da Lei Federal 
11.488/07, não estiver presente, a sessão será suspensa e a mesma será 
convocada por meio de publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação 
a oferecer sua melhor proposta até no máximo às 18h00 do dia seguinte ao da data 
da publicação da referida convocação. Neste caso, o resultado da avaliação e 
classificação das Propostas Comerciais, bem como das propostas técnicas e da 
avaliação final, será publicado pela Comissão Permanente de Licitações no site da 
SÃO PAULO TURISMO, no ”Diário Oficial da Cidade de São Paulo”, no site da 
Internet: www.prefeitura.sp.gov.br e no ‘AGORA’, abrindo-se – então – o prazo legal 
para a interposição de recursos administrativos. 

 
8.3.2 A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do 
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções administrativas previstas na legislação pertinente, bem como no item 15.2. 
deste instrumento convocatório, mediante o devido processo legal, e implicará, 
também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite 
da licitação; 

 
8.4. Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, ao valor 
total proposto será acrescido o percentual de 15% (quinze por cento) a título de contribuição 
previdenciária que nos termos do artigo 22, inciso IV, da Lei Federal nº 8.212, de 24 de junho 
de 1991, com a redação introduzida pela Lei Federal nº 9.876/99, c/c artigo 15, I, da Lei 
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Federal nº 8.212/91, constitui obrigação da Administração Contratante; O valor a ser ofertado 
nos lances, pela empresa, se Cooperativa, deverá contemplar o valor dos serviços acrescido 
do referido percentual. 

 
8.4.1.  Em se tratando de Cooperativas, os licitantes deverão atender, quando da formulação 
da proposta de preços, os termos da Orientação Normativa nº 01/2002/PRF.G apresentando a 
planilha de preços como segue: 
A proposta impressa deverá ser acompanhada de planilha de composição de custos, nos 
termos da Orientação Normativa 1/02 – PREF, publicada no DOM de 06/02/02, contendo: 

a) O valor exato referente ao custo com mão-de-obra; 
 
b)  A discriminação dos materiais a serem fornecidos e os equipamentos a serem 

utilizados na prestação do serviço, com seus respectivos valores, a serem excluídos 
da base de cálculo da contribuição, em conformidade com a legislação federal 
pertinente (Dec. Federal 3.048/99, Instrução Normativa 971 de 13/11/09 e demais 
disposições aplicáveis à espécie). 

 
c)  A fixação da base de cálculo da contribuição social respeitará sempre o percentual 

mínimo fixado pelo INSS. 
 
8.4.2-  Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

autoridade competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo 
prosseguimento da licitação. 

 
8.4.3-  Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora 

da licitação, com o benefício do empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, poderão ser convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito, desconsiderado o preço ofertado no primeiro desempate, 
garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos.Não havendo o exercício do 
benefício do desempate por microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua efetiva 
contratação, o objeto licitado poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame, nos termos do disposto no § 1º do artigo 45 da Lei Complementar 
123/06. 

 
8.4.4- No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da 

licitação por ter sido desde logo a mais bem classificada, poderão ser convocadas as 
licitantes remanescentes, na ordem classificatória, para o prosseguimento do certame 
ou da contratação, conforme o caso, sem a aplicação do benefício do empate ficto. A 
comissão Permanente de Licitação, em nova sessão pública, examinará as ofertas 
subseq uentes até a apuração de uma que atenda ao Edital, podendo, inclusive, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
8.4.5- Aplica-se o disposto também às hipóteses de inabilitação de microempresa e empresa 
de pequeno porte mais bem classificada.   
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8.4.6. O presente edital obedece integralmente o acordado no Termo de Ajustamento de 
Conduta celebrado com o Ministério Público do Trabalho e a São Paulo Turismo S/A, 
homologado pela MM. Juíza de Direito da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da 
Ação Civil Pública, Processo nº 2649/2002. 

 

8.4.7. Os serviços devem ser prestados com absoluta autonomia dos cooperados em relação 
ao tomador de serviços. 

IX - DO CÁLCULO FINAL DA AVALIAÇÃO 
 
9.1  A classificação final das licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das 
valorizações das propostas técnica e preço, de acordo com a seguinte fórmula: 

 NF = [(0,7*NT)+(0,3*NP)], onde: 
 
 NF = Nota Final 
 NT = Nota Técnica 
 NP = Nota de Preço 
 

9.2. Será considerada vencedora a licitante que obtiver a maior Nota Final. 
 
9.3  Em caso de empate entre as proposta será adotado como critério de desempate o que 
está disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.4  Persistindo o empate o critério estabelecido será o sorteio, conforme previsto no § 2º, do 
Art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.5. A Comissão Permanente de Licitações fará publicar no site da SÃO PAULO TURISMO, no 
”Diário Oficial da Cidade de São Paulo”, no site da Internet: www.prefeitura.sp.gov.br e no 
jornal ‘Agora São Paulo’ o Julgamento e a Classificação das Propostas Técnicas e Comercial e 
a Classificação da Pontuação Final das Propostas de cada uma das licitantes, abrindo-se 
então o prazo legal para a interposição de recursos administrativos. 

X - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 04) 
 
10. No dia e horário divulgados no ”Diário Oficial da Cidade de São Paulo”, no site da Internet: 
www.prefeitura.sp.gov.br e no jornal ‘Agora São Paulo’, na presença dos interessados, a 
Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo aos Documentos de Habilitação 
(ENVELOPE n° 04) das licitantes, cujas propostas tenham sido classificadas em primeiro, 
segundo e terceiro lugares, sendo que, no referido envelope, a proponente deverá apresentar 
os documentos elencados no Anexo II deste Edital. 
 
10.1. A Comissão Permanente de Licitações da SÃO PAULO TURISMO S/A. poderá solicitar 
de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para a adequada 
apreciação da documentação apresentada.  
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10.1.1. Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal, que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade do documento apresentado; 
 
10.1.2. Na apreciação e decisão acerca da documentação relativa à habilitação das 
licitantes admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério da Comissão de 
Licitação, os elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 03 (três) 
dias corridos, sob pena de inabilitação da respectiva licitante e aplicação da multa 
prevista no item 15.2. do presente Edital; 

 
10.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das empresas 
enquadradas como ME, EPP ou cooperativa de que trata o art. 34 da Lei Federal 11.488/07, 
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, podendo ser 
prorrogado por mais 2 (dois) dia úteis, a critério da CPL. 
 
10.3. A não regularização da documentação, nos termos do item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

10.3.1. As sanções cabíveis são as estabelecidas nas Leis federais 8.666/63 e 
10.520/02, além da multa prevista no item 15.2. deste Edital. 

 
10.3. Na hipótese de haver inabilitação de um ou mais licitantes, cujas propostas tenham sido 
classificadas nos três primeiros lugares, a Comissão promoverá a abertura do ENVELOPE n° 
04 – “Documentos de Habilitação” de tantos concorrentes, cujas propostas tenham sido 
classificadas, quantos forem os inabilitados; 
 
10.4. Na hipótese de ocorrer a inabilitação de todas as licitantes, a Comissão Permanente de 
Licitações poderá fixar a estas o prazo de oito (08) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação, na conformidade do estabelecido no Artigo 48, § 3°, da Lei Federal n° 8.666 / 
93, com o acréscimo dado pela Lei Federal n° 9.648 / 98; 
 
10.5. Havendo desistência expressa de interposição de recurso, por parte dos prepostos de 
todas as licitantes, relacionado com a habilitação ou inabilitação dos participantes, o que 
deverá constar da Ata Circunstanciada da Sessão Pública, os trabalhos na Sessão Pública 
serão encerrados e, em ato contínuo, a Comissão submeterá os autos à apreciação da 
Autoridade Superior, consoante disposto no Capítulo XI do presente Edital; 
 
10.6. Não havendo a desistência citada no subitem 10.5 antecedente, a Sessão Pública será 
encerrada e lavrada a devida Ata Circunstanciada. A CPL da SÃO PAULO TURISMO S/A. fará 
publicar no site  da SÃO PAULO TURISMO S.A. no “Diário Oficial da Cidade de São Paulo”, 
no “Jornal Agora São Paulo” e no site da Internet: www.prefeitura.sp.gov.br a relação das 
empresas consideradas Habilitadas e Inabilitadas, observando os prazos legais, para 
recursos administrativos e publicações. 
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XI - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
11.  Superada a fase recursal, a Homologação do procedimento e a Adjudicação do objeto 
da presente licitação serão efetuadas pelo Sr. Diretor Administrativo, Financeiro e de 
Relação com Investidores  da SÃO PAULO TURISMO S.A. à licitante que tiver obtido a maior 
Pontuação Final (PF), de acordo com a ordem e a forma de classificação previstas no 
Capítulo IX do presente Edital. 
 

11.1. A Comissão Permanente de Licitações fará publicar no site da SÃO PAULO 
TURISMO S/A, no ”Diário Oficial da Cidade de São Paulo”, no “Jornal Agora São Paulo”  e 
no site da Internet: www.prefeitura.sp.gov.br a Homologação da presente licitação e a 
Adjudicação do seu objeto. 
 

  XII – DO CONTRATO  
 
12. Os termos e cláusulas do futuro contrato encontram-se em ”minuta” contemplada como 
sendo o ANEXO IV do presente Edital. 
 
12.1. Caberá à Coordenadoria de Contratos (CCN) da Gerência de Compras e Contratos 
(GCO) da SÃO PAULO TURISMO a convocação da Adjudicatária para a formalização legal do 
compromisso. 
12.2. A SÃO PAULO TURISMO promoverá a verificação no site 
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes da contratação, para a devida comprovação de 
que a Adjudicatária não esteja inscrita no CADIN – Cadastro Informativo Municipal, da 
Prefeitura da Cidade de São Paulo, sendo que se for verificada a existência de registro(s) no 
CADIN, incidirão as disposições do Artigo 3° da Lei Municipal n° 14.094 / 05, suspendendo a 
contratação enquanto perdurar a inadimplência consignada no CADIN. 
 
12.3. O prazo para assinatura do Contrato será de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
data da convocação da Coordenadoria de Contratos (CCN/GCO) da SÃO PAULO TURISMO 
S/A. quando a Adjudicatária deverá apresentar:  
 
12.3.1. Indicação do responsável técnico pela execução dos serviços, objeto do contrato e o 
gestor que a representará no local dos trabalhos; 
 
12.3.2. Comprovante da prestação da Garantia da execução do futuro Contrato, nos termos do 
item 12.4 deste Edital; 
 
12.3.3. Declaração de inexistência de fato superveniente que impeça a consequente 
contratação; 
 
12.4. No ato da assinatura do Termo Contratual, a licitante vencedora obriga-se a prestar uma 
garantia, relativa a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua 
execução satisfatória. 
 
 12.4.1. A modalidade de garantia contratual a ser prestada, dentre uma das admitidas 
no art. 56, §1º, da lei nº 8.666/93, deverá ser capaz de cumprir todos os fins previstos, ou seja, 
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será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato e/ou da multas 
aplicadas à empresa contratada. 
 
12.5. A empresa que vier a ser contratada ficará sujeita às penalidades previstas no Capítulo 
XV do presente Edital. 
 
12.6.  A presente contratação não poderá ser objeto de cessão ou transferência. 
 
12.7  O objeto desta licitação não poderá ser matéria de subcontratação, no todo ou em parte, 
a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE e sempre mediante 
instrumento próprio, devidamente motivado. 
 
12.8.  A contratada poderá subcontratar o objeto em no máximo 30%, desde que não realize 
com pessoa jurídica que tenha participação na licitação, nem recaia nas atividades exigidas 
para fins de qualificação técnica, ficando responsável por todos os direitos e obrigações que 
do contrato advierem. 
 

12.8.1. A contratada se obriga a apresentar plano de subcontratação, no momento da 
contratação, contendo a indicação e a qualificação das microempresas e empresas de 
pequeno porte a serem subcontratadas, bem como a descrição dos bens e serviços a 
serem fornecidos e seus respectivos valores, sob pena de incorrer nas sanções previstas 
nos artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 7º da Lei Federal 
10.520/02. 
 
12.8.2. O disposto no item anterior não será aplicável quando a licitante for: 

 
I –     microempresa ou empresa de pequeno porte; 
II – sociedade de propósito específico composta em sua totalidade por 
microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no artigo 33 
da Lei Federal 8.666/93; 
III – sociedade de propósito específico composta parcialmente por 
microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou 
superior ao percentual exigido de subcontratação. 

 
12.8.3. A contratada deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal, 
trabalhista, previdenciária e certidão negativa de falência das microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas no prazo de 05 (cinco) dias da contratação, 
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
12.8.4. Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas poderão ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, nos 
termos do Edital. 

 
12.9) Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data limite para apresentação da proposta ou 
do orçamento a que esta proposta se referir poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do 
valor contratual com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação 
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Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, de acordo com o Decreto Municipal 53.841 de 
19/04/13. 
 
12.10) Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas elencadas no item “OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA” do Anexo I deste Edital. 
 

12.11)  O prazo de execução dos serviços será de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridos, 
contados a partir da data da emissão da 1ª Ordem de Serviço, e o prazo de vigência do 
contrato será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura.  
 

XIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação, ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
sujeito, além das sanções previstas na Cláusula Décima Primeira do Anexo IV deste Edital, às 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à São Paulo Turismo S.A. 
pelo infrator:  
 

13.1) - Quando da convocação para assinatura do respectivo Termo Contratual, se a 
adjudicatária não o fizer, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da 
convocação, será penalizada na forma da legislação em vigor e acarretará na aplicação de 
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total proposto; 
 

13.1.1) - O disposto constante no item 15.1, não se aplica aos licitantes que não aceitarem 
a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive 
quanto ao prazo e preço (Artigo 64, § 2º da Lei Federal n° 8.666/93). 

 
13.2) A licitante instada pela Comissão nos termos do item 10.1.2 deste edital, que não tiver 

feita a devida apresentação dos elementos faltantes e/ou imperfeitos de sua 
documentação no prazo máximo de três (03) dias ou mesmo os tendo apresentado, 
tenha havido a persistência das falhas, será considerada inabilitada e estará sujeita a 
multa de cinco por cento (05%) do valor total de sua respectiva proposta comercial 
apresentada ao certame licitatório, nos termos do § 5º do Artigo 16 da Lei Municipal n° 
13.278/02, com a nova redação dada pela Lei Municipal n° 14.145/06. 

 
13.3)  A suspensão temporária e a declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas quando 
ocorrer, em especial: 
 

a - apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b - condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
c - prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o licitante idoneidade para 
contratar com a São Paulo Turismo S.A. 
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d – Desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela CPL. 

 
13.4) - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
13.5) No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e 
suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
13.6) A advertência poderá ser aplicada quando houver, em especial: 
 

13.6.1) - execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade. 

 
13.7) A multa poderá ser aplicada quando houver, em especial: 
 

13.7.1) de  5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, ou sobre o valor referente à 
fração do objeto do contrato não executada na forma solicitada, aplicada na ocorrência de 
uma primeira infração. Na hipótese de reincidência, a multa corresponderá ao dobro da 
porcentagem da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% 
(vinte por cento), porcentagem esta que será a aplicada em caso de inexecução total do 
contrato; 

 
13.7.2) Em caso de inexecução total do compromisso, ensejará na rescisão unilateral e será 
aplicada a multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado. 

 
13.7.3) Multa de 1% (um por cento) se houver atraso injustificado no cumprimento das 
obrigações contratuais, a ser calculada por dia que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor do contrato à época ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade 
de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas; 

  
13.8) Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. 
 

XIV - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO AJUSTE 
 
 
14. A ocorrência das hipóteses previstas no Artigo n° 78 da Lei Federal n° 8.666/93, inclusive o 
não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato, autorizará a SÃO PAULO TURISMO 
S/A. a rescindir, unilateralmente, o ajuste, independentemente de interpelação judicial, sendo 
aplicável, ainda, o disposto nos Artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 
inadimplência; 
 

14.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
respectivo processo licitatório, assegurado à Contratada o direito ao contraditório e a 
prévia e ampla defesa; 

 



 22 de 77 
                                         

Processo nº Folha nº 

872/15 
  

 

 
 
 

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi – São Paulo – SP – CEP 02012-021 
Fone: (11) 2226-0496 / 0497 / 0685 – Fax: (11) 2226-0484 - e-mail: licitacoes@spturis.com 

 

14.2. Na hipótese de rescisão do ajuste, por culpa da Contratada, além das demais 
sanções administrativas cabíveis, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez 
por cento) incidente sobre o saldo dos serviços não executados, sem prejuízo da 
retenção de créditos e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança se 
fará judicialmente. 

 
XV - DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO 

 
15. Fica reservado ao Sr. Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores da 

SÃO PAULO TURISMO S.A. o direito de ANULAR ou REVOGAR a presente licitação, 
por motivo justo e devidamente fundamentado. 

 
XVI  -  DAS   DISPOSIÇÕES   FINAIS 

 
16. É assegurado aos participantes o direito de, em qualquer uma das fases do procedimento 
licitatório, na forma regulamentar e no momento aprazado: obterem os esclarecimentos 
necessários a respeito, impugnarem o Edital, solicitarem que conste observações pertinentes 
de ata circunstanciada das sessões, interporem recursos hierárquicos próprios e impugnarem 
recursos administrativos de outros licitantes. 
 

16.1. O pedido de impugnação de Edital, assim como a interposição de recurso 
administrativo, deverão ser protocolizados na Coordenadoria de Protocolo e Arquivo da 
SÃO PAULO TURISMO S/A. na Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Parque Anhembi - SP, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 

 
16.1.1. Para a impugnação do Edital, deverão ser obedecidos os seguintes 
prazos: 
 

a) até o quinto (5°) dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos 
envelopes de credenciamento e declaração, em sendo formulada por 
qualquer cidadão; 
 
b) até o segundo (2°) dia útil que anteceder a data fixada para a abertura 
dos envelopes de credenciamento e declaração, em sendo formulada por 
qualquer pessoa jurídica interessada no certame (potencial e provável 
licitante); 

 
16.1.2. Para a interposição de recursos hierárquicos próprios, deverão ser 
obedecidos os prazos e condições elencadas no Artigo 109 da Lei Federal n° 8.666 / 
93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883 / 94. 

 
16.2. A SÃO PAULO TURISMO S/A. convocará a adjudicatária para assinar o respectivo 
Contrato, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor. 
 
16.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela SÃO PAULO TURISMO, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, implicando na perda dos direitos à contratação e sujeitando-a a penalidade 
estabelecida no item 15.1 do presente Edital. 
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16.3.1. Não comparecendo a Adjudicatária no prazo assinalado para assinar o 
compromisso ou recusando-se a assiná-lo, a CPL convocará as licitantes 
remanescentes, respeitando a ordem de classificação, para virem a fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1° classificado, de acordo com o 
estabelecido no Artigo 64, § 2°, da Lei Federal n° 8.666 / 93. 

   
16.4. Correrão, exclusivamente por conta da contratada, as despesas que, eventualmente, 
venham a recair sobre o objeto da presente licitação, até o término do futuro contrato. 
  
16.5. A futura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições ajustadas, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial contratado. 
  
16.6. A licitante que vier a ser contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do 
futuro contrato, objeto da presente licitação, a compatibilidade com as obrigações por ela 
assumida, todas as condições exigidas nos aspectos jurídico, qualificação técnica, econômica, 
financeira e de regularidade perante o Fisco, quando da respectiva habilitação neste certame, 
sob pena de aplicação das sanções cabíveis.   
16.7. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
pertinente. 
  
16.8. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 
adjudicatário, por despacho motivado, se, após a fase de análise de documentos, tiver ciência 
de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele 
inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 
  
16.9. As partes elegerão o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, como seu 
domicílio legal, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do processamento desta licitação 
e do cumprimento das obrigações dela oriundas, por mais privilegiados que outros o sejam. 
 
Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que será publicado na forma da 
legislação em vigor. 

 
 

São Paulo,  03  de  dezembro  de 2015. 
            
 
 

Elizabeth Lucchetti 
                 Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
                               SÃO PAULO TURISMO S.A. 
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
ANEXO I – TERMO de REFERÊNCIA  

 
1) CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

São Paulo é uma cidade surpreendente. Assim como as grandes metrópoles globais, além de 
antenada, geradora de tendências, a capital é marcada pela forte urbanização e pelas vastas 
opções de negócios, lazer e entretenimento. Centro econômico da América Latina, a cidade é 
sede de algumas das maiores corporações global, além de ser destino certo para os principais 
eventos de repercussão internacional. A agenda cultural também é um espetáculo à parte. A 
cidade possui dezenas de museus, teatros, salas de cinemas, bibliotecas, casas de 
espetáculos e centros culturais. 

Como se não bastassem todas as características para fazer de São Paulo uma cidade 
singular, a metrópole também impressiona pela sua grande extensão de áreas verdes. No 
extremo sul da cidade, por exemplo, encontram-se duas áreas de proteção ambiental (APAs), 
a Capivari-Monos e a Bororé-Colonia, com importantes ecossistemas que, juntos, representam 
1/5 do território municipal. Nesses locais, encontra-se uma importante biodiversidade, muitos 
quilômetros de Mata Atlântica intocada, rios de águas límpidas e cachoeiras, além de 
comunidades indígenas, com suas tradições, culturas, crenças e histórias. 

A região é também um grande patrimônio histórico. Suas igrejas, templos, construções, 
moradias, cemitérios e centros culturais contam muita história das aventuras vividas por 
imigrantes, especialmente alemães e japoneses, e migrantes nordestinos que fizeram parte da 
colonização da capital paulista.  

Agricultores também habitam o local. Aliando a tradição clássica de cidades rurais à 
modernidade, utilizam-se de meios sustentáveis e criativos para buscar na natureza o que 
precisam sem prejudicar os ecossistemas. A região abriga, também, a Cratera de Colônia,  
que é o possível resquício de um fenômeno astronômico: o impacto de um corpo celeste com 
a terra há aproximadamente 36 milhões de anos. No Brasil, existem apenas 6 crateras do tipo, 
e uma delas está na cidade de São Paulo. 
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Apesar de toda a riqueza e singularidade deste território, as áreas de proteção ainda são 
desconhecidas para grande parte da população do município e seu uso como espaço para o 
lazer e turismo ainda é pequeno, em contraste à ação de grileiros, ocupações irregulares e 
loteamentos clandestinos que avançam na região e que podem vir a comprometer esse 
pequeno paraíso em solo paulistano. 

Com o objetivo de promover a preservação ambiental e fortalecer o Ecoturismo na região 
através da normatização dessa atividade, foi instituído a partir da Lei Nº 15.953, de 07 de 
Janeiro de 2014, o Polo de Ecoturismo de São Paulo. A partir de sua criação, a área passou a 
ser alvo de incentivos e benefícios fiscais que visam estimular o desenvolvimento econômico e 
social da região. 

Em julho de 2015, também foi aprovado o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(Lei Municipal nº 16.050), que restabelece a área rural e a criação da Macrozona de Proteção 
e Recuperação Ambiental do extremo sul de São Paulo. 

De maneira complementar, é de vital importância para a preservação e o desenvolvimento 
sustentável da região a elaboração de um Plano de Turismo que subsidie a criação de 
condições favoráveis à organização e à integração das ações voltadas ao turismo, o que torna 
a atividade turística economicamente rentável para as comunidades do Polo de Ecoturismo de 
São Paulo. 

 

2) OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável 
do Polo de Ecoturismo de São Paulo, conforme diretrizes e especificações técnicas descritas 
neste Edital e Anexos. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Construção participativa de um plano de desenvolvimento do turismo, para nortear e orientar o 
desenvolvimento, em bases sustentáveis, da atividade turística no Polo de Ecoturismo de São 
Paulo. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar e avaliar, a partir da elaboração dos inventários da oferta e demanda, o 
status atual e as possibilidades futuras, em cenários de curto, médio e longo prazo, dos 
principais segmentos turísticos existentes para região do Polo de Ecoturismo de São 
Paulo; 
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b) Mapear e criar banco de dados com as principais entidades, associações, lideranças 
comunitárias, ONGs e demais atores envolvidos por segmentos turísticos na região, 
considerando setores públicos, privados e terceiro setor; 

c) Identificar a possibilidade de negócios relacionados, visando produtos turísticos, 
culturais e ações de inserção produtiva, nos segmentos identificados;  
Construir, de forma participativa, o plano de desenvolvimento turístico, com objetivos 
estruturados em três componentes: 

 Estratégia de produto turístico; 

 Estratégia de comercialização; 

 Estratégia de fortalecimento da instância de governança;  
 

d) Orientar o poder público municipal quanto aos ajustes nas políticas públicas 
necessárias para facilitar o pleno desenvolvimento do turismo nas áreas e segmentos 
prioritários e quanto aos investimentos que devem ser efetivados; 

e) Oferecer informações específicas para promover investimentos da iniciativa privada em 
empreendimentos e produtos turísticos que aproveitem os atrativos dessas áreas; 

f) Orientar as comunidades locais sobre o papel do turismo como indutor do 
desenvolvimento econômico e gerador de novas oportunidades de trabalho e emprego 
e melhoria da qualidade de vida. 

 

2.3 PÚBLICO ALVO 

O Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo 
beneficiará direta ou indiretamente a população paulistana, em especial os distritos de 
Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé, estimada em 2010 em 169.000 habitantes. Além disso, 
todo o trade turístico da região, o poder público, as instâncias de governança e os turistas 
serão beneficiados pelo Plano. 

 

3) JUSTIFICATIVA 

Considerando a Lei Nº 16.050, de 31 de Julho de 2014, que aprova a Política de 
Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo; 

Considerando que o Plano Diretor Estratégico (PDE) é o instrumento básico da Política de 
Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo, determinante para todos os agentes 
públicos e privados que atuam em seu território; 
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Considerando o art. 27, itens XXI e XXV do PDE: criar, nas áreas rurais, um padrão de uso e 
ocupação compatível com as diretrizes de desenvolvimento econômico sustentável previsto, 
em especial as relacionadas às cadeias produtivas da agricultura e do turismo sustentáveis; e 
promover, nas macroáreas de Contenção Urbana e Uso Sustentável e de Preservação de 
Ecossistemas Naturais, atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à educação ambiental; 

Considerando o art. 176, item VI do PDE: promover o desenvolvimento sustentável da zona 
rural com o apoio à agricultura familiar, em especial a orgânica, e ao turismo sustentável, em 
especial de base comunitária; 

Considerando o art. 190, item VII do PDE: implantar o Polo de Turismo de Parelheiros, nos 
termos da legislação em vigor; 

Considerando a criação do Polo de Ecoturismo de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé – 
através da Lei Municipal Nº 15.953 de 07 de Janeiro de 2014 – que estabelece como objetivo: 
disciplinar e normatizar as atividades ecoturísticas desenvolvidas nos territórios administrativos 
das subprefeituras de Parelheiros e da Capela do Socorro, a fim de dar execução a um projeto 
gerador de recursos, negócios, renda, empregos e com total compromisso com o meio 
ambiente e as futuras gerações;   

Considerando o Plano de Turismo Municipal da Cidade de São Paulo 2015-2018; e 

Considerando que a São Paulo Turismo S/A é a empresa de turismo e eventos da cidade de 
São Paulo, que possui entre as suas atribuições a elaboração e execução das políticas 
públicas de turismo do município, conforme determina o Decreto Municipal nº 46.649/05, que 
regulamentou a Lei nº. 11.198/92; 

A Administração Pública Municipal, representada neste ato pela São Paulo Turismo S/A 
entende ser de vital importância a elaboração e implementação de um Plano de 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, essencial para 
que se tenha o turismo como um dos elementos aglutinadores de soluções transversais para 
os problemas do território em questão. 

Isso porque, o deslocamento dos indivíduos para diferentes locais e a consequente utilização 
de serviços durante a visita, como transporte, hospedagem, alimentação e outros, enseja um 
impulso acentuado na economia, pois seu efeito multiplicador é bastante elevado. O seu 
desenvolvimento através do turismo implica na inclusão de setores tão distintos, tornando-se, 
muitas vezes, a principal fonte de receitas e empregos de um destino. Há de se considerar 
ainda o estímulo à capacitação dos prestadores de serviço e o aumento da qualificação da 
população.  
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4) ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS 

Para fins de execução do objeto do contrato, consideram-se como áreas de abrangência dos 
trabalhos a Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental do extremo sul da cidade, 
prevista no Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, (Anexo A), no qual está 
inserido o Polo de Ecoturismo de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé.  

Os trabalhos serão realizados na cidade de São Paulo, o que envolve deslocamento por terra 
e água pelo território nas áreas descritas no Anexo A, além de consultas a acervos e 
bibliotecas de órgãos da administração pública, Instituições de ensino superior e outras 
Entidades relacionadas à área em questão. 

Tendo em vista a grande extensão territorial a ser estudada, a Contratada deve prever 
diversos deslocamentos para a região mencionada até que todas as áreas tenham sido 
contempladas no inventário, visto que as despesas com transporte, alimentação, seguro, 
hospedagem, reuniões de equipe e demais serviços inerentes à realização das atividades 
previstas neste Edital serão de responsabilidade da Contratada. 

 

5) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
5.1 PREMISSAS 

 Nenhuma atividade poderá ter início sem que a Contratada receba da Contratante uma 
Ordem de Serviço. Serão emitidas, ao todo, 05 (cinco) Ordens de Serviço, sendo uma 
para cada produto a ser entregue pela Contratada; 

 A Contratada prestará serviços que permitam uma melhor atuação da Gestão Publica 
Municipal, no que concerne aos objetivos e justificativas para o desenvolvimento do 
trabalho; 

 As Áreas de Proteção Ambiental Municipal Capivari-Monos e Bororé-Colonia, criadas 
pelas Leis Municipais Nº 13.136/2001 e Nº 14.162/2006 integram, na totalidade do seu 
território, o Polo de Ecoturismo. Tratando-se de uma região com áreas protegidas, o 
Plano deve incluir, necessariamente, programas voltados ao desenvolvimento de 
atividades econômicas sustentáveis, capazes de conciliar a proteção dos recursos 
naturais, históricos e culturais; promover oportunidades para empreendimentos locais, 
capacitação e formação, propostas para estruturação de roteiros turísticos, a geração 
de renda e a inclusão social; 

 Para todo e qualquer documento/apresentação a ser elaborada pela Contratada, esta 
deverá utilizar a marca oficial do Polo de Ecoturismo de São Paulo, observando as 
orientações contidas no manual de utilização da marca; 
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5.2 DOCUMENTOS PARA REFERÊNCIA 

 Lei Municipal Nº 13.136, de 09 de Janeiro de 2001; 

 Lei Municipal Nº 14.162, de 24 de Maio de 2006; 

 Lei Municipal Nº 15.953 de 07 de Janeiro de 2014;  

 Lei Municipal Nº 16.050, de 31 de Julho de 2014, que trata da aprovação do Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo; 

 Demais leis municipais, estaduais e federais relacionadas ao Turismo; 

 Processo de demarcação das terras indígenas na região sul de São Paulo (PA 
08620.000633/2004-64); 

 Plano Municipal de Turismo da cidade de São Paulo (PLATUM 2015-2018); 

 Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo; 

 Plano de Desenvolvimento Turístico para as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 
Capivari-Monos e Bororé-Colonia (PA nº 2007-0.296.560-6), elaborado em 2009, a ser 
entregue na reunião de alinhamento com a Contratante; 

 Plano de Manejo das APAs Capivari-Monos e Bororé-Colonia, disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/in
dex.php?p=26341; 

 Manual de utilização da marca do Polo de Ecoturismo de São Paulo, disponível em:  

 https://drive.google.com/file/d/0Bwzvs4nDfYobTl9XSzgzbTlYOWM/edit 
 

 ATAs das reuniões do Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo, desde o 
início da sua criação. 
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 Documentos relativos ao processo de desenvolvimento do Polo de Ecoturismo, 
disponível em:  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gt_de_parelheiros/arquivos/i
ndex.php?p=174493 

 Site do Polo de Ecoturismo de São Paulo (www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo)  

 

5.3 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELA CONTRATADA  
 

1) Produto 01 – Plano de Trabalho 

i. A Contratada deverá apresentar à Contratante o Plano de Trabalho, detalhando 
como realizará os serviços previstos neste Edital, a estrutura organizacional 
básica a ser disponibilizada para a execução dos serviços, incluindo a 
indicação dos quantitativos dos profissionais por área, bem como o 
cronograma de permanência do pessoal e o prazo estimado para a conclusão 
do serviço contratado.  

ii. O Plano de Trabalho também deverá ser apresentado para considerações do 
Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São Paulo, em reunião a ser 
agendada pela Contratante. 

iii. Após a apresentação do Plano para o Conselho Gestor do Polo, a Contratante 
terá 10 (dez) dias corridos para analisar o documento, podendo aprovar ou não 
a proposta encaminhada. Em caso de ajuste do Plano de Trabalho, a 
Contratada terá 05 (cinco) dias corridos para apresentar uma nova proposta. 

OBSERVAÇÕES: 

 A Contratada só poderá iniciar os serviços e realizar as próximas etapas após a 
aprovação do Plano de Trabalho pela Contratante. 

 Para a entrega do Produto 01, a Contratada deve estimar uma equipe mínima com 03 
(três) pessoas, além do Coordenador Geral. 

 

2) Produto 02 - Inventário Turístico do Polo de Ecoturismo de São Paulo  

Os serviços a serem prestados pela Contratada que culminarão com a entrega do produto 
acima consistem nas seguintes atividades: 
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i.  Identificação, coleta e sistematização dos trabalhos de levantamento parciais 
realizados até o momento por órgãos da administração pública, Instituições de 
ensino, organizações não governamentais, Conselhos e outras Entidades 
relacionadas à área em questão; 

ii.  Levantamento de informações em fontes secundárias; 

iii.  Desenvolvimento de ferramenta de coleta de dados primários sobre recursos, 
atrativos e produtos turísticos e serviços de apoio ao Turismo. A Contratada 
deve apresentar a Contratante o modelo de ficha a ser utilizado na coleta de 
informações de campo, em via digital e impressos, tomando como referência o 
modelo de inventário do Ministério do Turismo ou outro similar que atenda as 
necessidades do presente trabalho; 

iv.  Coleta in loco em todo o território, registro com coordenadas geográficas e 
sistematização de informações, referentes à oferta turística e de apoio a 
atividades de Turismo, lazer e entretenimento; 

v.  Detalhamento das atividades socioeconômicas listadas no Anexo B, para 
todo o território definido no Item 4.;  

vi.  Criação de banco de imagens da oferta turística inventariada: mínimo de 03 
(três) fotos por atrativo ou serviço, em formato .jpg e resolução mínima de 300 
dpi. O banco de imagens deverá ser entregue junto com a autorização de 
cessão das respectivas imagens pelo fotógrafo; 

vii.  Participar de ao menos 2 eventos culturais e/ou esportivos na região durante  
período de execução dos serviços; realizar levantamentos específicos além 
dos já previstos no contrato (desde que não onerem a Contratante); utilizar de 
fontes secundárias não listadas no documento; e participar de reuniões e 
encontros com representantes da atividade turística na região, que contribuirão 
qualitativamente para o levantamento e diagnóstico dos atrativos e serviços do 
Polo de Ecoturismo de São Paulo. 

OBSERVAÇÕES: 

 Para a entrega do Produto 02, a Contratada deve estimar uma equipe mínima de 10 
(dez) pessoas, além do Coordenador Geral. 

 

3) Produto 03 – Análise da Demanda Turística Real e Potencial 

Os serviços a serem prestados pela Contratada que culminarão com a entrega do produto 
acima consistem nas seguintes atividades: 
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i. A Contratada receberá da Contratante, antes do início desta etapa, relatório da 
pesquisa de demanda real do Polo de Ecoturismo de São Paulo, para que seja 
analisado em conjunto com a demanda potencial da região; 

ii. Elaboração de formulário para a pesquisa da demanda potencial; 

iii. Realização da pesquisa da demanda potencial; 

iv. Elaboração de relatório com análise dos resultados da pesquisa; 

OBSERVAÇÕES: 

 Para a entrega do Produto 03, a Contratada deve estimar uma equipe mínima de 05 
(cinco) pessoas, além do Coordenador Geral. 

 

4) Produto 04 – Diagnóstico da Oferta e Propostas  

Os serviços a serem prestados pela Contratada que culminarão com a entrega do produto 
acima consistem nas seguintes atividades: 

i. Análise da situação turística existente, incluindo oferta, demanda, concorrência, 
tendências de mercado e destinos de referência nacional e internacional 
(benchmarking); 

ii. Análise situacional da governança e propostas de ação para o fortalecimento da 
mesma para uma gestão eficaz do Polo de Ecoturismo. Entende-se por governança 
todo e qualquer tipo de associação, conselho ou grupo representativo da região do 
Polo, que atua em favor do fortalecimento de determinado segmento ou atividade; 

iii. Análise das formas e graus de utilização dos recursos, atrativos e serviços turísticos, 
seguindo padrões propostos pela Contratada e aprovados pela Contratante; 

iv. Identificação de oportunidades e ou potenciais turísticos que possam ser 
desenvolvidos; 

v. Identificação e análise de problemas e necessidades que possam vir a  impedir o 
desenvolvimento do turismo; 

vi. Realização de, no mínimo, 03 (três) Oficinas em local a ser definido pela 
Contratante, com representantes do Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo, entre 
outros atores locais, para alinhamento de expectativas, identificação de demandas e 
oportunidades para o desenvolvimento do turismo sustentável. O local e estrutura 
para a realização das oficinas serão disponibilizadas pela Contratada;  
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vii. Realização de, no mínimo, 01 (uma) visita com agências, operadoras e demais 
prestadores de serviços turísticos que atuam nos segmentos para conhecer alguns 
atrativos da região, com o objetivo de analisar o potencial de comercialização dos 
produtos e roteiros do Polo. 

viii. Mapeamento de possíveis fontes de recurso, programas e editais de financiamento 
que venham a oferecer subsídios para o desenvolvimento dos projetos e ações 
identificados para o Polo de Ecoturismo de São Paulo; 

ix. Pesquisa, localização e identificação de projetos com algum impacto ou relação com 
o turismo da região, nas esferas públicas e/ou privadas; 

x. Detalhamento do projeto identificado no item viii., com descrição, gestores, impactos 
econômicos, sociais e ambientais, orçamento e tempo de implantação estimado e 
possibilidades de financiamento; 

xi. Diagnóstico de necessidades para implantação do projeto; 

xii. Elaboração de relatório final para entrega do produto. 

OBSERVAÇÕES: 

 Para a entrega do Produto 04, a Contratada deve estimar uma equipe mínima de 05 
(cinco) pessoas, além do Coordenador Geral. 

 

5)  Produto 05 – Elaboração, Formatação e Apresentação do Plano de 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo  

A Contratada deve considerar na elaboração e formatação do Plano as seguintes diretrizes:  

i. Estar alinhado com o Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo; 

ii. Estar alinhado com o Plano Regional Estratégico vigente das Subprefeituras de 
Parelheiros e Capela do Socorro ou outro Plano Regional que venha a ser 
desenvolvido no período de vigência do contrato; 

iii. Estar alinhado com os Planos de Manejo das APAs Capivari-Monos e Bororé-
Colonia; 

iv. Estar alinhado com o Plano Municipal de Turismo da cidade de São Paulo 
(PLATUM 2015-2018);  

v. Compilar todos os dados e informações analisadas e identificar a melhor forma 
para estruturar o documento final, em acordo com a Contratante. 
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A Contratada deve considerar os tópicos abaixo a serem desenvolvidos no Plano, todavia, não 
se limitando a: 

i. Apresentação e Situação Atual 

ii. Objetivo Geral 

iii. Objetivos Específicos 

iv. Propostas/Projetos e resultados esperados 

v. Metas 

vi. Conclusão 

A Contratada deverá compilar todos os dados e informações analisadas e identificar a melhor 
forma para estruturar o documento final, em acordo com a Contratante.A Contratada deverá 
apresentar o Plano em sua versão final em duas reuniões para grupos distintos, em local a ser 
confirmado, nos limites do município de São Paulo e em datas a serem informadas 
oportunamente. 

OBSERVAÇÕES: 

 Para a entrega do Produto 05, a Contratada deve estimar uma equipe mínima de 05 
(cinco) pessoas, além do Coordenador Geral. 

 

6) QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E DA EMPRESA 

A proponente deverá contratar, sob sua responsabilidade jurídica e financeira, mão de obra 
qualificada multidisciplinar e em volume suficiente para o desenvolvimento das atividades 
detalhadas neste Edital, tendo em vista os prazos estabelecidos pela Contratada. Os 
profissionais que realizarão os trabalhos são essenciais e imprescindíveis para a formulação 
do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo. A 
equipe deverá ser formada de profissionais que combinem o conhecimento das condições da 
área turística e de trabalhos semelhantes ao objeto desta licitação. 

6.1 RESUMO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 

a) Coordenador da Equipe: Gestão técnica do projeto e pela articulação com os demais 
profissionais para o desenvolvimento das atividades. A gestão do projeto consiste na 
articulação com todos os atores envolvidos no processo de planejamento e execução do 
objeto da contratação, em todos os âmbitos de relacionamento: esfera governamental, 
entidades do setor privado e associações, organizações e cooperativas que se relacionam 
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diretamente com as atividades do Polo de Ecoturismo de São Paulo no fomento do 
turismo.  

b) Equipe Técnica: 

 Estudos e levantamentos macroeconômicos das localidades e seus impactos, além de 
promover o dimensionamento dos investimentos a serem prospectados no Plano para 
o fomento da atividade turística a curto, médio e longo prazo. 

 Acompanhamento das ações que estejam diretamente relacionadas aos recursos 
naturais e culturais, que se constituem na base da atividade turística, identificando seus 
potenciais, eventuais necessidades, resguardado os seus aspectos de integridade 
fundamentais.  

 Elaboração de estudos e orientações relacionadas diretamente à atividade turística do 
Polo, através da valorização do patrimônio e a hierarquização dos atrativos naturais e 
culturais, tangíveis e intangíveis – que originam e motivam o deslocamento de uma 
pessoa a um lugar determinado, incluindo neste contexto os serviços e equipamentos 
necessários para satisfazer as motivações da viajem, possibilitar o consumo e estimular 
a economia local.  

 
A qualificação do produto turístico consolida a eficácia da imagem do lugar turístico, 
gerando visibilidade e rentabilidades, observando que a escolha do elenco dos atrativos 
turísticos objeto dos investimentos distingue a maior ou menor expressão desta eficácia. 
Notadamente as atividades deste se concentram na recuperação e valorização de 
atrativos turísticos capazes de promover, qualificar e consolidar a competitividade das 
localidades, que envolvem ações de planejamento e outros, capazes de motivar 
investimentos privados destinados a melhorar a competitividade dos lugares, em 
segmentos ou nichos. 

 Processos que estão diretamente relacionados aos mecanismos de gestão turística, 
necessariamente compartilhados entre os níveis de coordenação no âmbito federal, 
estadual e municipal / local, com a participação do setor privado, através de suas 
representações associativas. Além das ações institucionais de gestão a serem criadas 
ou aprimoradas, deverá atender as necessidades de reestruturação dos processos de 
gerenciamento e gestão. 

 

6.2 DEMAIS ÁREAS DO CONHECIMENTO PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DO 
OBJETO 
 
Além da equipe técnica mínima sugerida para o desenvolvimento do projeto, a licitante deve 
contar com mão de obra qualificada e em volume suficiente para o desenvolvimento das 
atividades detalhadas neste Edital, sendo profissionais com conhecimento das seguintes 
áreas, não se limitando a: 

 Georreferenciamento; 
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 Gestão da informação ou Estatística; 

 Gestão de Projetos; 

 Legislação Turística Brasileira; 

 Marketing e Comunicação; 

7) FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Os documentos citados no Item 5 deverão ser apresentados, inicialmente, em versão 
preliminar para a análise crítica e recomendações por parte da Contratante e, posteriormente, 
em versão final, a qual deverá incorporar as observações e recomendações feitas; 

Todos os quesitos especificados no Item 5 deverão estar contemplados no produto final e são 
considerados como mínimos a fim de subsidiar os trabalhos. A Contratada deverá contemplá-
los com novos quesitos e/ou oferecer alternativas técnicas à Contratante, expressas no Plano 
de Trabalho, que poderão ser aceitos ou não. 
 
Formas de apresentação dos documentos e atividades: 
 

i. Todas as versões dos documentos deverão ser escritas em língua portuguesa e 
entregues em 02 (duas) vias originais, impressas em qualidade tipo laser ou similar em 
formato A4, de acordo com as Normas Brasileiras (NB); 

ii. Cada versão fornecida deverá também ser entregue em CD-Rom ou pen drive, 
formatado e gravado no editor de texto Word for Windows da Microsoft. As imagens 
deverão ser digitalizadas e entregues em formato .jpg, com resolução mínima de 300 
dpi; 

iii. As informações coletadas, relativas a atrativos turísticos e serviços para o Turismo, 
deverão ser apresentadas ainda, na forma de tabelas em planilhas eletrônicas (Excel 
for Windows da Microsoft), e deverão estar localizadas por Coordenadas Geográficas 
(GPS), projeção UTM datum Córrego-Alegre. 

iv. O Plano deverá ser entregue à Contratante nos seguintes formatos:  

a. Versão completa em word (cópia impressa e digital); 

b. Versão resumida e ilustrada diagramado pela Contratada utilizando o programa 
Adobe InDesign CS4 ou versão superior e entregue nos formatos .indd e .pdf 
para a Contratante. Mínimo de 50 (cinquenta) e, máximo, de 100 (cem) páginas, 
em tamanho A4 (arquivo digital); 

c. Versão com o resumo das principais informações que constam no Plano, em 
formato Power Point ou similar, com no mínimo 20 (vinte) e, no máximo, 100 
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(cem) slides, utilizando a identidade visual da Marca do Polo de Ecoturismo. O 
arquivo será entregue em CD-Rom ou pen drive e em versão impressa 
colorida, junto com a entrega final do Plano. 

 

8) PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Este trabalho deverá ser executado em até 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridos, a 
partir da data de assinatura do contrato, seguindo as entregas dos produtos abaixo descritos e 
nos seguintes prazos: 

Produto 1 

 

 Plano de Trabalho:  10 (dez) dias corridos a partir da data de emissão da 1ª Ordem de 

Serviço; 

 Apresentação do Plano de Trabalho para o Conselho Gestor do Polo: 05 (cinco) dias 

corridos após a entrega do Plano pela Contratada. 

 Aprovação do Plano pelo Grupo de Trabalho: 10 (dez) dias corridos após a 

apresentação do Plano ao Conselho Gestor.  

 
 

Produto 2 

 

 Inventário Turístico do Polo de Ecoturismo de São Paulo: 60 (sessenta) dias corridos 

após a aprovação do Plano de Trabalho pelo GT; 

 Avaliação e Ajustes: 05 (cinco) dias corridos após a entrega do relatório com o 

inventário; 

 Aprovação: 05 (cinco) dias corridos após a avaliação e ajustes do documento; 
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Produto 3 

 

 Análise da Demanda Turística Real e Potencial: 40 (quarenta) dias corridos após a 
aprovação do Plano de Trabalho pelo GT; 

 Avaliação e Ajustes: 05 (cinco) dias corridos após a entrega do relatório com a análise; 

 Aprovação: 05 (cinco) dias corridos após a avaliação e ajustes do documento; 

 

 

 

Produto 4 

 

 Diagnóstico da Oferta e Propostas: 50 (cinquenta) dias corridos após a aprovação dos 

produtos 2 e 3 pelo GT; 

 Avaliação: 05 (cinco) dias corridos após a entrega do relatório com o diagnóstico e 

propostas; 

 Aprovação: 05 (cinco) dias corridos após a avaliação e ajustes do relatório; 

 
Produto 5 

 

 Elaboração e Formatação do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do 

Polo de Ecoturismo de São Paulo: 30 (trinta) dias corridos após a aprovação do 

relatório com o diagnóstico e propostas; 

 Apresentação do Plano para o Conselho Gestor do Polo: 05 (cinco) dias corridos após 

a apresentação do Plano; 

 Avaliação pelo GT e demais Secretarias da Prefeitura de São Paulo: 20 (vinte) dias 

corridos após a entrega do Plano para a Contratada; 

 Entrega Final: 15 (quinze) dias corridos após a avaliação do GT; 
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8.1 CRONOGRAMA FÍSICO 
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Produto 1                                                                                                 
Apresentação                                                                                                 
Avaliação                                                                                                 
Produto 2                                                                                                 
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Aprovação                                                                                                 
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Avaliação                                                                                                 
Aprovação                                                                                                 
Produto 4                                                                                                 
Avaliação                                                                                                 
Aprovação                                                                                                 
Produto 5                                                                                                 
Apresentação                                                                                                  
Avaliação                                                                                                 

Entrega Final 

                                                                                                
 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

1. Executar fielmente o ajustado, prestando os serviços descritos no lote deste Anexo, de 
acordo com o Edital e a proposta apresentada na licitação, estipulados neste 
instrumento, em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam. 

2. Prestar à São Paulo Turismo S.A., sempre que necessário, esclarecimentos sobre os 
serviços prestados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita 
utilização dos mesmos. 

3. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais 
como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; 
enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas na presente contratação, inclusive as despesas decorrentes 
de alimentação, transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas 
a sua equipe. 
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5. A “CONTRATADA” fornecerá toda a supervisão, direção técnica e administrativa e 
mão-de-obra qualificada necessárias à execução dos serviços contratados, bem como 
também, todos os materiais e equipamentos ofertados em sua proposta comercial. 

6. A “CONTRATADA” providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja 
permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços. 

7. A CONTRATADA responderá civilmente pela atuação de seus profissionais. 
8. Caso a contratada venha a ser demandada por terceiros que se julguem prejudicados, 

bem como venham a experimentar prejuízo patrimonial em decorrência dos serviços 
prestados pela contratada, esta deverá se responsabilizar pelos pagamentos, 
indenizações e reembolsos que se façam necessários, inclusive mediante retenção de 
valores pendentes de pagamento se houver contratos ainda vigentes, ou ainda por 
medidas judiciais cabíveis se a contratada já não mais prestar serviços à contratante. 

9. Efetuando-se qualquer retenção nos pagamentos da contratada, nos termos do item 
anterior, para fazer frente à responsabilidade civil, e havendo condenação em valor 
inferior, a contratante devolverá à contratada o saldo entre o valor retido, sem 
adicionais de qualquer natureza, e o total do valor da indenização, acrescido das 
respectivas custas com o processo. 

10. Caso a atividade objeto desta licitação seja impeditiva ao SIMPLES NACIONAL, a 
Contratada, que seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá atender integralmente 
aos termos dos Artigos 30, inciso II, e 31, inciso II, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

11. Responder por todas as atribuições que estejam definidas como sendo de sua 
obrigação, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e no contrato; 

12. Ajustar e atualizar os conteúdos produzidos, sempre que necessário, durante o período 
de vigência do projeto. 

13. Entregar os produtos tempestivamente para análise e realizar quaisquer ajustes 
solicitados pela coordenação do projeto; 

14. Agendar e coordenar as reuniões de acordo com as necessidades previstas com a 
Contratante, para realização de serviços, fixação das metas e objetivos a serem 
atingidos, nas datas planejadas para avaliação e ajustes, em conformidade com os 
constantes nos cronogramas de execução; 

15. Revisão ortográfica e gramatical de todo o conteúdo produzido; 
16. Estar em contato e ter comunicação constante com a Contratante, quando da 

realização dos levantamentos de campo, nos contatos com as secretarias, 
subprefeituras e demais atores locais, bem como no desenvolvimento das reuniões e 
oficinas; 

17. Manter canais de comunicação com a Contratante e demais parceiros do projeto, com 
vistas a viabilizar uma perfeita execução dos serviços contratados, dando preferência 
ao meio de comunicação eletrônica (e-mail), podendo, entretanto, se utilizar de outros 
meios desde que adequados aos objetivos contratados; 

18. Propor alterações/adequações e correções para a metodologia e material elaborado no 
âmbito do Projeto, com vistas a aperfeiçoá-los, levando em consideração as limitações 
metodológicas, temporais e financeiras para os respectivos ajustes; 

19. Responsabilizar-se pela manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas das subcontratadas na licitação, substituindo-as na hipótese de 
inobservância, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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20. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção 
da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 
execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, caso em 
que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; 

21. Responsabilizar-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e 
qualidade da subcontratação; 

22. Submeter à aprovação da contratante eventuais alterações no plano de subcontratação 
que se façam necessárias, especialmente em caso de aditamento contratual ou 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, observando o percentual de 
subcontratação exigido pelo edital; 

23. A CONTRATADA se obriga a não divulgar ou declarar publicamente, de qualquer 
maneira e por qualquer meio, a natureza de suas transações com a São Paulo 
Turismo, bem como quaisquer informações relativas à execução do presente contrato, 
sendo-lhe vedado, entre outras coisas: 
23.1 Fazer referência à transação ou aos serviços prestados em qualquer documento 
de vendas, anúncios, cartas, listas de clientes, comunicados à imprensa, folhetos ou 
outros materiais escritos, eletrônicos, em áudio, audiovisuais ou páginas da internet; 

23.2 Usar ou permitir o uso da marca registrada “Polo de Ecoturismo de São Paulo”, 
salvo quando autorizado pela Contratante; 

23.3 A CONTRATADA se obriga ainda a manter a total confidencialidade das 
informações referentes ao presente contrato e daquelas em razão dele obtidas, sendo 
que esse dever de confidencialidade se estende aos funcionários, consultores 
externos, fornecedores e outros que se envolvam com a execução do presente 
contrato. 

23.4 O descumprimento do dever de confidencialidade ensejará a aplicação de 
penalidades a CONTRATADA, podendo ser, até mesmo, o encerramento imediato do 
contrato, independentemente da indenização por danos materiais e morais. 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento. 
2. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 
3. Os serviços objeto deste ajuste serão recebidos pela Contratante consoante o disposto 

no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 
44.279/2003. 

4. O responsável pela fiscalização lavrará termo de recebimento provisório, assinado pelas 
partes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação, pela contratada, da 
conclusão do serviço. 

5. Funcionário ou comissão designada procederá à observação do serviço prestado no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. Verificando-se vícios, defeitos ou incorreções, a contratada 
fica obrigada a repará-los. Estando adequada a execução do objeto aos termos 
contratuais, lavrar-se-á termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes. 

6. Os termos de recebimento provisório e definitivo não eximirão a contratada das 
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 
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7. A responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos serviços 
executados subsistirá na forma da lei, mesmo após seu recebimento definitivo.” 

8. Fiscalizar a execução do ajuste. 
9. A Contratada contará com o apoio dos membros da equipe técnica de turismo da São 

Paulo Turismo e do Grupo de Trabalho do Polo de Ecoturismo de São Paulo na 
execução dos serviços e construção dos produtos exigidos neste Edital, colaborando 
para a obtenção de informações sobre os trabalhos de levantamentos realizados até o 
momento e os que estão em andamento; na identificação e indicação de lideranças 
locais que podem vir a contribuir com outras informações pertinentes ao projeto; na 
orientação sobre o deslocamento na região, entre outras formas de participação que 
possam melhorar e enriquecer os trabalhos. 

10. O Grupo de Trabalho do Polo é composto por representantes das Secretarias Municipais 
de Governo, Verde e Meio Ambiente, Transportes, Segurança Urbana, Desenvolvimento, 
Trabalho e Empreendedorismo, Desenvolvimento Urbano, Cultura, São Paulo Turismo 
S/A e Subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro, conforme Portaria 174/14 - 
PREF. 

11. A equipe técnica designada pela Contratante poderá editar, utilizar ou divulgar o 
conteúdo em parte ou na sua totalidade ao seu critério, sem ônus à Contratada. 

12. Supervisionar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, em todas as suas fases, 
requerendo, a qualquer tempo, informações e relatos sobre as atividades em execução e 
adotando providências com vistas à correção de falhas e resolução de problemas que 
eventualmente possam ocorrer; 

13. Cumprir os prazos para revisão dos documentos solicitados. 
14. Não será oferecida nenhuma ajuda de custo ou cobertura adicional de despesas com 

material de escritório, alimentação ou transporte, caso a instituição selecionada não 
resida na cidade de execução do presente objeto.    

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1. O pagamento se fará em 05 (cinco) parcelas, cada qual correspondente a um produto, na 
seguinte forma:  
 

a) Produto 1: 10% do valor total  
b) Produto 2: 25% do valor total 
c) Produto 3: 15% do valor total 
d) Produto 4: 15% do valor total 
e) Produto 5: 35% do valor total 

2. Ao final da execução do serviço de cada produto, a contratada comunicará por escrito ao 
funcionário responsável pela fiscalização do contrato, que atestará o fato em 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação. 
 
3. A CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura do serviço e, em 03 (três) dias úteis de sua 
emissão, entregará no Setor Protocolo Geral da CONTRATANTE, situado na Avenida Olavo 
Fontoura, 1209, portão 35, Município de São Paulo – SP. Na hipótese de nota fiscal eletrônica 
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de outros Estados ou Municípios, seu encaminhamento pode ser feito eletronicamente, no 
email rpvicente@spturis.com , no prazo estipulado. 

 
4. Juntamente com a nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA deverá entregar certidões fiscais 
atualizadas a que se refere o item 1.2 do Anexo II deste edital. 

 
5. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da nota fiscal 
ou da fatura do serviço de cada produto.Recaindo o último dia do prazo num sábado, domingo 
ou feriado, o pagamento pode ser feito até o primeiro dia útil subseqüente. 

 
6. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir 
da data em que forem cumpridas. 

 
7. Não será realizado o pagamento se em nome da CONTRATADA constarem pendências no 
Cadastro Informativo Municipal – CADIN. 
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ANEXO A – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS 

 
MAPA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
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MACROZONA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO EXTREMO SUL DE SÃO 
PAULO - (PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO – disponível em: 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos-da-lei/) 
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ANEXO B – INFORMAÇÕES A SEREM LEVANTADAS 

 
A - Caracterização do território 

A caracterização inicial do espaço será feita com vistas a se construir um 
panorama geral das áreas em questão, que determinará o desenvolvimento das 
atividades turísticas do território. O território a ser analisado está previsto no item 4 do 
Termo de Referência. 
 

i) Delimitação da área 
a. Localização e limites (descritivo, coordenadas geográficas e mapa); 
b. Identificação e descritivo dos bairros e do entorno; 
c. Distâncias do centro de São Paulo, aeroportos e terminais rodoviários; 
 

ii) Histórico de ocupação 
a. Evolução da ocupação humana; 
b. Cenário atual. 
 

iii) Administração e legislação 
a. Organização política e social 

1. Instâncias de gestão do território (composição) 
2. Entidades sociais e lideranças atuantes 

b. Legislação 
1. Enquadramento ambiental 
2. Zoneamento e parcelamento do solo urbano 

c. Planejamento territorial, ambiental e turístico 
1. Planos diretores setoriais 
2. Políticas e programas de incentivo/controle setoriais  
iv) Infraestrutura urbana básica 

a. Abastecimento de água 
1. Análise da qualidade da água 
2. Número de ligações 
3. Alternativas de abastecimento em áreas descobertas pelo serviço público 
4. Projetos de expansão da rede (previstos e em andamento) 

b. Rede de esgoto 
1. Número de ligações 
2. Projetos de expansão da rede (previstos e em andamento) 

c. Limpeza pública 
1. Áreas atendidas por coleta de lixo 
2. Frequência da coleta 
3. Programas, pontos e frequência de coleta seletiva 

d. Energia elétrica 
1. Quantidade e tipos de ligações 
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2. Projetos de expansão da rede 
e. Acessibilidade e mobilidade 

1. Identificação e avaliação das principais vias de acesso (com mapas) 
2. Detalhamento dos meios de transporte público (incluindo táxi) 
3. Deslocamento interno 
4. Trilhas e outras vias com potencialidade turística 

f. Abastecimento  
1. Mercados públicos (frutas e peixes)   
2. Feiras públicas (frutas e peixes) 
3. Supermercados, minimercados e mercearias 
4. Açougues 
5. Sacolões públicos ou particulares 
6. Distribuidoras de bebidas 

g. Comunicação 
1. Quantidades de linhas telefônicas 
2. Telefonia celular 
3. Rádios amadores 
4. Agências e postos de correios 
5. Acesso à internet (provedores/rede de banda larga) 
6. Emissoras de rádio e TV 
7. Jornais e revistas locais e regionais 

h. Segurança e salvamento 
1. Delegacias e postos de polícia 
2. Efetivo e estruturas disponíveis para a região 
3. Corpo de bombeiros 
4. Serviços de salvamento 

 
v) Aspectos físicos  

a. Geologia 
b. Geomorfologia 
c. Solos 
d. Hidrografia 
e. Clima 
f. Fauna 
g. Vegetação  

vi) Aspectos sociais  
a. Demografia  

1. Origens, evolução e tendências 
2. Estrutura atual (por sexo e idade) 
3. Taxas de natalidade e mortalidade 
4. Expectativa de vida 
5. Estrutura familiar 
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6. Distribuição urbana/rural 
b. Empregabilidade  

1. PEA 
2. Atividades empregadoras 
3. Enquadramento sindical 
4. Faixas de salários 
5. Distribuição de renda 
6. Dependência do turismo 

c. Habitação 
1. Grau de urbanização e densidade urbana 
2. Moradias (individuais e coletivas) 
3. Situação das ocupações imobiliárias irregulares 

d. Saúde  
1. Estrutura de atendimento  

a. Unidades básicas de saúde 
b. Prontos-socorros 
c. Hospitais 
d. Clínicas 
e. Maternidades 
f. Clínicas odontológicas 
g. Farmácias 

e. Educação 
1. Creches 

a. Estrutura de ensino (escolas) 
b. Alunos matriculados 

2. Ensino infantil 
a. Estrutura de ensino (escolas) 
b. Alunos matriculados 

3. Ensino fundamental 
a. Estrutura de ensino (escolas) 
b. Alunos matriculados 

4. Ensino médio 
a. Estrutura de ensino (escolas) 
b. Alunos matriculados 

5. Ensino superior 
a. Estrutura de ensino (escolas) 
b. Alunos matriculados 

6. Cursos profissionalizantes 
a. Estrutura de ensino (escolas) 
b. Alunos matriculados 

7. ONG’s e demais institutos de educação 
a. Estrutura de ensino  
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b. Alunos matriculados 
vii) Aspectos econômicos 

a. Setores de produção (caracterização e descrição) 
1. Primário (mineração, extrativismo, agropecuária) 
2. Secundário (indústria) 
3. Terciário (atividades comerciais e de serviço) 

b. Incidência de impostos  
 
B - Oferta original: tipologia e caracterização dos recursos turísticos 

Esta etapa deverá elencar, descrever e informar as formas de utilização de 
elementos naturais, culturais e de interesse turístico. Neste caso, deverá ser 
especificada a localização, bem como descrição e informação sobre estruturas que 
facilitam a utilização turística. Deve-se priorizar o nome pelo qual são conhecidos.  
 

i) Recursos naturais  
a. Elementos de relevo e morfologia do terreno  

1. Picos e cumes 
2. Mirantes 
3. Serras 
4. Montes, morros e colinas 
5. Chapadas e tabuleiros 
6. Patamares 
7. Pedras tabulares 
8. Vales 
9 Rochedos 
10. Grutas e cavernas 
11. Furnas 
12. Crateras 

b. Elementos da vegetação  
1. Conjuntos florestais de interesse paisagístico 
2. Pontos de observação da fauna 
3. Remanescentes de matas nativas 
4. Monumentos naturais 

c. Elementos da hidrografia  
1. Rios e córregos 
2. Lagos, lagoas e represas 
3. Praias fluviais ou lacustres 
4. Pântanos 
5. Quedas d´água 
6. Fontes hidrotermais e hidrominerais 
7. Comportas 
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ii) Recursos culturais  
 

a. Edificações e monumentos históricos  
1. Arquitetura civil 
2. Arquitetura religiosa e funerária 
3. Arquitetura industrial 
4. Arquitetura agrícola 
5. Arquitetura militar 
6. Ruínas 
 

b. Obras de arte  
1. Esculturas 
2. Pinturas (vitrais, murais, azulejaria) 
3. Obeliscos e marcos 
 

c. Sítios histórico-culturais  
1. Conjunto histórico 
2. Quilombo 
3. Terra indígena 
4. Conjunto paisagístico 
5. Sítio arqueológico 
6. Sítio paleontológico 
 

d. Equipamentos culturais  
1. Bibliotecas 
2. Arquivos públicos 
3. Institutos históricos e geográficos 
4. Museus 
5. Teatros/anfiteatros 
6. Cinemas 
7. Salas de exposição 
8. Centros culturais 
9. Casas de cultura 
10. Ateliês 
 

e. Festas e celebrações 
1. Religiosos e de fé 
2. Populares e folclóricos 
3. Cívicos 
4. Esportivos 
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f. Feiras e eventos 

1. Feira de negócios 
2. Feira agropecuária 
3. Feira agrícola 
4. Feira de turismo 
5. Feira de gastronomia 
 

g. Gastronomia 
1. Pratos típicos 
2. Iguarias regionais 
3. Frutas, sucos e bebidas 
 

h. Manifestações artísticas, artesanato e trabalhos manuais 
1. Cerâmica 
2. Cestaria 
3. Madeira 
4. Tecelagem e bordados 
5. Metal 
6. Pedras 
7. Rendas 
8. Couros 
9. Plumaria 
10. Reciclagem 
 

i. Música e dança 
1. Bandas e conjuntos musicais 
2. Festivais 
3. Folguedos 
4. Centros de tradição e valorização cultural 
 

j. Saberes e fazeres 
1. Contar estórias/poesias 
2. Rezas 
3. Causos e contos 
4. Receitas tradicionais 
 

k. Língua 
 
l. Religião 
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C - Oferta agregada: estrutura de apoio ao turismo 

 
Deverá ser construído o inventário dos serviços que suportam o 

desenvolvimento da atividade turística em função dos recursos naturais e culturais 
(oferta original). 
 

i) Hospedagem 
 

 a. Levantamento e descritivo dos meios de hospedagem  
1. Hotel 
2. Hotel histórico 
3. Hotel de lazer/resort 
4. Pousadas 
5. Apart-hotel/flat 
6. Pensão ou hospedaria 
7. Motel  
8. Albergue 
9. Bed & breakfast 
10. Camping 
11. Colônia de férias 
12. Spa 
13. Outros (caracterizar e descrever) 
 

b. Descritivo e análise de utilização: número e tipo de unidades, receita anual do 
estabelecimento, diária média, taxa de ocupação, descrição de serviços de 
alimentação e eventos nas dependências dos meios de hospedagem, origem e 
permanência dos turistas, sazonalidade.  
 

ii) Alimentos e bebidas  
 

a. Levantamento dos estabelecimentos de alimentos e bebidas  
1. Restaurantes 
2. Bares 
3. Cafés e casas de chá 
4. Lanchonetes 
5. Casas de suco 
6. Confeitarias e padarias 
7. Cervejarias, choperias e Cachaçarias 
8. Sorveterias 
9. Empórios 
10. Outros 
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b. Descritivo e análise de utilização: capacidade de atendimento, receita anual do 
estabelecimento, gasto médio por refeição (pessoa), taxa de ocupação, descrição de 
serviços (tipo, especialidade, forma de serviço), espaço para eventos nas 
dependências, origem e permanência dos turistas, sazonalidade. 
   

iii) Serviços e equipamentos de lazer 
 

a. Áreas de recreação  
 

1. Parques de diversões/temáticos 
2. Parques, jardins e praças 
3. Clubes sociais e de dança 
4. Pistas de patinação e motocross 
5. Estádios, ginásios, hipódromos, autódromos, kartódromos 
6. Marinas e atracadouros 
7. Mirantes e belvederes 
8. Zoológicos 
9. Aquários 
10. Jardins botânicos 
11. Hortos 
12. Planetários 
13. Pesqueiros 
14. Espaços para eventos e casamentos no campo 
15. Chácaras de lazer (aluguel temporada e final de semana) 
16. Sítios e Chácaras Rurais para visitação turística 
17. Marinas 
18. Outros 
 

b. Estabelecimentos noturnos  
 

1. Boates, discotecas e danceterias 
2. Locais de espetáculos públicos 
3. Casas de espetáculos 

  
iv) Agenciamento e receptivo  
 

a. Agências/operadoras que comercializam atrativos e produtos da região 
b. Associações de guias de turismo e monitores ambientais         
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v) Informações turísticas 
 

a. Centrais, postos e balcões de informação turística 
b. Sinalização turística (viária e de atrativos) 
c. Folders, guias e mapas sobre a região 
 

vi) Outros serviços  
 

a. Atendimento a veículos 
b. Comércio turístico 
c. Oportunidades especiais de compras 
d. Bancos 
e. Lotéricas 
f. Organizadoras de eventos 
g. Casas de materiais de pesca 
h. Espaços para cultos 
 

vii) Recursos humanos para o turismo 
 

a. Guias credenciados 
b. Associações e sindicatos 
c. Escolas de formação e cursos oferecidos na área de turismo  
 
D - Categorização elementos para o turismo e lazer 

 
Tendo sido realizado o levantamento primário dos elementos urbanos e 

turísticos, recursos, atrativos e produtos turísticos devem ser categorizados de acordo 
com a situação de utilização e aproveitamento atual. Para tanto, deve-se seguir a 
seguinte convenção: 

 
i) Recursos com potencial turístico, de lazer e entretenimento 
ii) Atrativos turísticos, de lazer e entretenimento 
iii) Produtos turísticos.  
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO para HABILITAÇÃO 

 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
1) O licitante classificado em primeiro lugar deverá encaminhar, nos termos do Edital, a 
seguinte documentação exigida como condição habilitatória: 
 

1.1 - Habilitação Jurídica 
 
1.1.1 - No caso de firma individual: Prova de registro na Junta Comercial ou repartição 
Correspondente. 
 
1.1.2 - No caso de Sociedade Mercantil: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor, devidamente registrado no órgão competente. 
 
1.1.3 - No caso de Sociedade por Ações: Ato Constitutivo ou Estatuto Social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente, acompanhado da ata da assembléia, 
devidamente registrada que elegeu a última diretoria. 
 
1.1.4 - No Caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no órgão 
competente, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
 
1.1.5 - No caso de Cooperativa: Atas das Assembléias que tenham aprovado ou 
alterado os estatutos em vigor, devidamente arquivadas na Junta Comercial, e Ata de 
Eleição dos Administradores em exercício de mandato. Ata da sessão em que os 
cooperados autorizam a Cooperativa a contratar o objeto desta licitação. Listagem 
contendo o nome de todos os cooperados. 
 

1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista  
1.2.1 - Prova de inscrição no CNPJ. 
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1.2.2 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, por intermédio de Certidão Negativa de 
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Esta comprovação poderá ser feita ainda através da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, onde conste que a certidão abrange inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 
1991. 
 
1.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, por intermédio de Certificado de Regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – CRF / FGTS, expedida pela Caixa Econômica 
Federal. 
 
1.2.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
1.2.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por intermédio da 
“Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo”, expedida pela Procuradoria Geral do Estado (Coordenadoria da Dívida Ativa)  
ou Declaração de Isenção ou de Não Incidência (Anexo III-B), assinada pelo 
Representante Legal do Licitante sob as penas da Lei;  a “Certidão de regularidade de 
ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços”, expedida pela Secretaria 
da Fazenda Estadual, será aceita somente na hipótese de impossibilidade de emissão 
da certidão negativa expedida pela PGE/SP no respectivo endereço eletrônico, 
conforme Resolução Conjunta SF/PGE nº 03 de 13/08/10.  
 
1.2.5.1. Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte neste 
Estado de São Paulo, a mesma deverá apresentar a Prova de Regularidade (Certidão 
Negativa de Débitos) do Estado onde a empresa está sediada e uma “Declaração”, 
firmada pelo respectivo representante legal, sob as penas da lei, de que nada devem à 
Fazenda do Estado de São Paulo. 
 
1.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, 
relativa aos TRIBUTOS MOBILIÁRIOS da empresa licitante, seja matriz ou filial, esta 
Certidão deverá ser a do CNPJ cadastrado para esta licitação (em caso da empresa 
estar sediada no  município de São Paulo); 
1.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (TRIBUTOS 
MOBILIÁRIOS), relativa à empresa licitante, seja matriz ou filial, esta Certidão deverá 
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ser a do CNPJ cadastrado para esta licitação (em caso da mesma estar sediada fora 
do município de São Paulo); 
1.2.7.1 - Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte 
neste Município de São Paulo, a mesma deverá apresentar “Declaração”, firmada pelo 
respectivo representante legal, sob as penas da lei, do não-cadastramento e de que 
nada devem à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos 
Mobiliários. Essa declaração deverá acompanhar a Prova de Regularidade (Certidão 
de Tributos Mobiliários) do município onde a empresa está sediada (item 1.2.7) 
 
1.2.8 - Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 
8666/93, conforme Anexo III deste Edital. 
 
1.2.9. – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos 
 
 
1.2.2 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificados 
do INSS e do FGTS). 
 
1.2.2.1 - No caso de CND/INSS e CRF/CEF emitidos por meio de sistema eletrônico, a 
aceitação fica condicionada à verificação de autenticidade pela Internet. 
 
1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por intermédio da 
Certidão de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal, bem como da Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pela 
Procuradoria da Fazenda Federal, ou documento conjunto que o valha. 
 
1.2.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por intermédio da 
“Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo”, expedida pela Procuradoria Geral do Estado (Coordenadoria da Dívida Ativa)  
ou Declaração de Isenção ou de Não Incidência (Anexo III-C deste Edital), assinada 
pelo Representante Legal do Licitante sob as penas da Lei. A “Certidão de 
regularidade de ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços”, expedida 
pela Secretaria da Fazenda Estadual, será aceita somente na hipótese de 
impossibilidade de emissão da certidão negativa expedida pela PGE/SP no respectivo 
endereço eletrônico, conforme Resolução Conjunta SF/PGE nº 03 de 13/08/10.  
1.2.4.1. Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte neste 
Estado de São Paulo, a mesma deverá apresentar a Prova de Regularidade (Certidão 
Negativa de Débitos) do Estado onde a empresa está sediada e uma “Declaração” 
(Anexo III-D deste Edital), firmada pelo respectivo representante legal, sob as penas 
da lei, de que nada devem à Fazenda do Estado de São Paulo. 
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1.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários), 
relativa à sede da empresa licitante. 
 
1.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Município de São Paulo, 
relativa aos Tributos Mobiliários; 
 
1.2.6.1 - Na hipótese da empresa licitante não estar cadastrada como contribuinte 
neste Município, a mesma deverá apresentar “Declaração” (Anexo III-E deste Edital), 
firmada pelo respectivo representante legal, sob as penas da lei, do não-
cadastramento e de que nada devem à Fazenda do Município de São Paulo, 
relativamente aos Tributos Mobiliários. 
 
1.2.7 – Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 
8.666/93, conforme Anexo III-A deste Edital. 
 
1.2.8. – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

1.3 - Qualificação Técnica 
 
1.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado emitido(s) 
em papel timbrado do(s) atestante(s), constando o cargo e o nome legível do 
signatário, bem como os respectivos nºs de telefone de contato, para uma eventual 
consulta; comprovando-se que a licitante já tenha prestado satisfatoriamente serviços 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, a aptidão para desempenho de 
atividade compatível em características com o objeto da licitação, consistindo na 
elaboração do Planejamento Turístico de comunidades, municípios e/ou regiões que 
contemplem, ao menos, as seguintes atividades: Inventário Turístico; Desenvolvimento 
de Governança Local e Pesquisa de Demanda Turística. 
 

1.3.1.1.  A comprovação de aptidão de que trata o item antecedente poderá ser 
feita por intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome e com o nº 
do CNPJ da matriz e/ou em nome e com o nº do CNPJ da(s) filial(is) da 
empresa licitante.  
 
1.3.1.2.  A fim de verificar a autenticidade do(s) Atestado(s) de Capacidade 
Técnica apresentado(s) em atendimento ao item 1.3.1 acima, a CPL poderá 
solicitar a apresentação dos respectivos contratos e/ou notas fiscais referentes 
ao documento apresentado. A apresentação devera ser em até dois dias úteis 
após a data da solicitação. 
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1.4 - Qualificação Econômico-Financeira 

 
1.4.1. Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou de 
falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 

1.4.1.1. No caso de sociedade simples, a proponente deverá apresentar certidão 
dos processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. No caso de certidão positiva, a proponente deverá juntar a 
certidão de objeto e pé, expedida pelo ofício competente esclarecendo o 
posicionamento da (s) ação (ões). 

  
 
 
1.5 - Qualificação para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas 

 
1.5.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
conforme o art. 34 da Lei Federal 11488/07, a licitante deverá apresentar declaração, 
conforme Anexo III-B deste Edital, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de 
que se enquadra nessa condição, nos termos e para os efeitos dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/06, e de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 
seu desenquadramento dessa situação.  
 
Essa declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação 
da licitante , e deverá ser emitida na data desta licitação. 
 

Não será aceita Declaração emitida com data anterior à da licitação, bem como Declaração 
emitida de forma genérica e/ou contendo ‘prazo de validade’, uma vez que a condição tanto 
para o enquadramento, quanto para a utilização dos benefícios previstos na LC-123/06 e na 
LC-147/14, deve estar efetivamente caracterizada na data da sessão pública da licitação. 
 

OBSERVAÇÕES 
 
1. A documentação de que trata este Anexo deverá ser apresentada em original ou por 

qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por Tabelião ou por 
publicação em órgão da Imprensa Oficial (Diário Oficial) ou por membro da 
Comissão Permanente de Licitações (CPL) da SÃO PAULO TURISMO S.A.. Após 
examinados pela CPL, os referidos documentos serão anexados aos autos do Processo 
de Compras.  

 
2. Quando se tratarem de Documentos / Certidões obtidas e expedidas pela Internet, a 

Comissão de Licitações promoverá a devida verificação da autenticidade e da validade 
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das mesmas junto aos endereços eletrônicos pertinentes, como condição ”sine qua non” 
para a devida habilitação da licitante no certame. 

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

válidos os emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta 
licitação, excetuando-se os Atestados de Capacidade Técnica, cuja validade é 
indeterminada. 

 
4. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome e com o CNPJ 

da empresa licitante. 
 
 4.1) Quando a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz; 
 4.2) Quando a empresa licitante for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria 
natureza e comprovadamente forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

 
5. Os documentos comprobatórios, se forem apresentados na forma de protocolo e/ou se 

tiverem com os respectivos prazos de validade vencidos, não serão aceitos e 
acarretarão a desclassificação da licitante. 

 
6. Por força do disposto na Lei Municipal nº 14.094/05 e no Decreto Municipal nº 47.096/06, 

a São Paulo Turismo S.A. (SPTuris) está impedida de contratar e efetuar pagamentos às 
empresas inscritas no Cadastro Informativo Municipal - CADIN. Será verificada no site 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ se a empresa vencedora está inscrita no CADIN - 
Cadastro Informativo Municipal da Prefeitura Municipal de São Paulo. O mesmo 
procedimento será efetuado pela Gerência de Contabilidade e Finanças da SPTuris a 
cada pagamento. 

 
7. Serão aceitas como prova de regularidade fiscal, certidões positivas com efeitos de 

negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 
8. Todas as certidões deverão estar válidas na data da Sessão Pública desta licitação. 
 
9. A CPL poderá - a qualquer momento e sempre que julgar necessário - consultar os 

Setores Técnicos da SÃO PAULO TURISMO S.A., no intuito de dirimir dúvidas e obter 
subsídios quanto à adequada aferição dos documentos de habilitação e das propostas 
comerciais ofertadas.  

10. As DECLARAÇÕES deverão ser emitidas pela licitante, digitadas em papel timbrado, 
contendo a razão social, endereço completo, telefone e email. 
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Processo de Compras nº 872 / 2015 

Tomada de Preços n° 005 / 2015 
Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
 

ANEXO III  -  Modelo de Proposta Comercial 
 

 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

MODELO de PROPOSTA COMERCIAL 
 
PC-872/15  -  TP-005/15 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
Insc. Estadual: 
Endereço / Fone / e-mail:    
                                                             
 

Modelo de planilha a ser preenchida 
Item Quant Unid. DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO Valor Total  

 
(R$) 

01 1 Produto Plano de Trabalho  

02 1 Produto Inventário Turístico do Polo de Ecoturismo de São 
Paulo 

 

03 1 Produto Análise da Demanda Turística Real e Potencial  

04 1 Produto Diagnóstico da Oferta e Propostas  

05 1 Produto Elaboração, Formatação e Apresentação do Plano 
de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do 
Polo de Ecoturismo de São Paulo 

 

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)  
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Decomposição de custos 

CUSTOS Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 
Material       
Mão de Obra       
Frete       
Tributos       
Lucro       
        
VALOR GLOBAL      

 
Prazo de entrega: CONFORME EDITAL 
Condição de Pagamento: CONFORME EDITAL 
Garantia (quando houver): 
Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

PC-872/15  -  TP-005/15 
 
....................(nome da empresa)................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................................ e do CPF n.º 
...................................... DECLARA SOB AS PENAS DA LEI: 
 
1) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
2) Que não foi declarada inidônea e não está impedida ou suspensa de participar de licitações 
dentro da esfera do Município de São Paulo. 
3) Declara ainda sob as penas da lei, em especial o art, 299 do Código Penal Brasileiro que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 005/15 foi elaborada de 
maneira independente pela ......................................(razão social) e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 005/15 por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 005/15, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
(c) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 
005/15 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Tomada de Preços antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 
005/15 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
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recebido de qualquer integrante da SÃO PAULO TURISMO antes da abertura oficial das 
propostas; e 
(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
(f) Declaro que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 
referente a Tomada de Preços nº 005/15. 
(g) Declaro que temos conhecimento da área de abrangência do trabalho, bem como 
suas variáveis e fatores que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento 
das atividades no local.  
 

  
Data e assinatura do representante legal   
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
 

ANEXO III-A - MODELO DE DECLARAÇÃO (Art. 27-V da LF nº 
8.666/93) 

 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

DECLARAÇÃO 
 
PC-872/15  -  TP-005/15 
 
 
....................(nome da empresa)................................., inscrito no CNPJ n.º 
..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
................................ e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( . ). 
 
 
 
.................................................................................. 
(data) 
 
 
........................................................................................................... 
(representante legal) 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
 

ANEXO III-B – Modelo de Declaração (ME / EPP / Cooperativa) 
 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (ME / EPP / COOPERATIVA) 
 

PC-872/15  -  TP-005/15 
 

 
Eu _________________________________________, portador da Cédula de Identidade (RG) 

nº. _______________________ e do CPF nº. _______________________, representando 

neste ato a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ 

nº.________________, Inscrição Estadual sob o nº. _____________, com sede 

_______________________, declaro para todos os fins de direito e sob as penas da Lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro – CPB e das Sanções Administrativas previstas 

na Legislação pertinente, que a empresa supracitada se enquadra na condição de 

ME/EPP/Cooperativa, nos termos e para todos os efeitos dos benefícios da Lei Complementar 

123/2006 e de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento 

dessa condição 

 
                                          __________________________________  
                                                                 Local e Data 
 
 
 
 
    _____________________________________      
        Assinatura do Responsável pela Empresa                                                                                
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Processo de Compras nº 872 / 2015 

Tomada de Preços n° 005 / 2015 
Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
 

ANEXO III–C -  Modelo de Declaração (item 1.2.5 do Edital)  
(deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante) 

 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

DECLARAÇÃO 
 
 
PC-872/15  -  TP-005/15 
 
 
 
....................(nome da empresa)................................., inscrito no CNPJ n.º 

..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e do CPF n.º ...................................... DECLARA, que não está 

sujeita ao recolhimento de ICMS, e, portanto, não há emissão em seu nome de 

certidão de regularidade do referido tributo, expedida pela Procuradoria Geral ou  
Secretaria da Fazenda Estadual. 

 
 
.................................................................................. 
(data) 
 
........................................................................................................... 
(representante legal) 
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Processo de Compras nº 872 / 2015 

Tomada de Preços n° 005 / 2015 
Tipo: TÉCNICA E PREÇO 

 
 

ANEXO III–D -  Modelo de Declaração (item 1.2.5.1 do Edital) 
(deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante) 

 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

DECLARAÇÃO 
 
 
PC-872/15  -  TP-005/15 

 
 

....................(nome da empresa)................................., inscrito no CNPJ n.º 

..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do 
disposto no item 1.2.4.1 do Anexo II do Edital, que não está cadastrada como 
contribuinte no Estado de São Paulo e, portanto, nada deve  à Fazenda do Estado de 
São Paulo. 
 
 
Esta declaração acompanha cópia autenticada ou via original da Certidão de 
Tributos Estaduais referente a regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços desta  empresa, ou ainda acompanha a Declaração modelo 
Anexo III-B. 
 
 
.................................................................................. 
(data) 
 
........................................................................................................... 
(representante legal) 
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 
 
 

ANEXO III-E -  Modelo de Declaração (item 1.2.7.1 do Edital)  
(deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante) 

 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

DECLARAÇÃO 
 
 
PC-872/15  -  TP-005/15 
 
 
....................(nome da empresa)................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................................ e do CPF n.º 
...................................... DECLARA, para fins do disposto no item 1.2.6.1 do Anexo II do Edital, 
que não está cadastrada na Prefeitura de São Paulo e, portanto, nada deve ao município de 
São Paulo relativamente aos Tributos Mobiliários. 
 
Esta declaração acompanha cópia autenticada ou via original da Certidão de Tributos 
Mobiliários (ou outra denominação, a depender de cada órgão municipal) desta  empresa. 
 
 
 
.................................................................................. 
(data) 
 
 
........................................................................................................... 
(representante legal) 
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO   
ANEXO III – F -  TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

(deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante) 
 

OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, conforme bases, condições e 
especificações discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.   

DECLARAÇÃO 
 

“Eu (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no CPF/MF sob o 
nº ___.___.___-__, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre 
todas as informações técnicas e outras relacionadas ao contrato CCN/GCO nº _____, a que tiver 
acesso. 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:  
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;  
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 

acesso;  
3. A não me apropriar, para mim ou para outrem, de material confidencial e/ou sigiloso da 

tecnologia que venha a ser disponível;  
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por 

todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações por meu intermédio e obrigando-me, assim, a 
ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 
informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:  
Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da 

tecnologia, a respeito de, ou, associada com as atividades realizadas mediante o contrato, sob a forma 
escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.  

Informação Confidencial inclui, mas não se limita à informação relativa às operações, 
processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de 
negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, 
fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos de 
esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados da 
tecnologia supra mencionada.  

As atividades realizadas mediante o contrato significarão todas e quaisquer discussões, 
conversações ou negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com 
a execução do contrato acima mencionado.  

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio 
deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por 
qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes 
interessadas neste termo.  

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo 
assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.  

 
                      São Paulo,      de                       de 2015. 

Assinatura do representante legal   
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Processo de Compras nº 872 / 2015 
Tomada de Preços n° 005 / 2015 

Tipo: TÉCNICA E PREÇO 
 

ANEXO IV - MINUTA de CONTRATO 
 

OBJETO: Contratação de serviços de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Polo de Ecoturismo de São Paulo, sob o regime de 
empreitada por preço global, conforme bases, condições e especificações 
discriminadas neste Edital e em seus ANEXOS.  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO DE                                                                                                      , QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A SÃO PAULO TURISMO S.A. E A __________________ . 
 
Contrato GCO n.º __ /__ 
 
De um lado, a SÃO PAULO TURISMO S.A., com sede à Av. Olavo Fontoura, 1.209, na Cidade 
e Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.002.886/0001-60, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato por 
________________________________________ e por ______________________________, 
e de outro a empresa ____________________, com sede na Rua ____________, Bairro 
_______, Cidade _________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________,  daqui por diante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por _______________, cédula de 
identidade nº ______, CPF n.º _______, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação 
de Serviços, sob o regime de empreitada por preço global, com fundamento no decidido no 
Processo de Compras nº 872 / 15 e Tomada de Preços nº 005 / 15, que se regerá pelas 
normas das Leis Federais n.º 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, da Lei Complementar 
123/06, da Lei Municipal n.º 13.278/02, do Decreto Municipal n.º 44.279/03, do Regulamento 
de Compras, Licitações e Contratos no âmbito da Anhembi (antiga denominação da São Paulo 
Turismo S.A.), do Edital e de seus Anexos, aplicando-se a este Contrato suas disposições 
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa para 
execução________________________________________, conforme especificado no Anexo I 
(especificações técnicas e condições de execução) e na proposta comercial da 
CONTRATADA, que são partes integrantes do presente instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS 
O prazo de vigência do contrato será de       (                                ) dias, tendo seu início no dia 
__  e término no dia ____. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de execução do contrato será de 225 (duzentos e vinte e 
cinco) dias corridos, a contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 
contrato; 
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 
pertinentes à execução do presente contrato; 
c) exercer a fiscalização do contrato; 
d) receber provisória e/ou definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do 
Edital, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 
b) prestar os serviços, nas datas, horários e locais a serem informados pela Gerência de 
Planejamento e Estruturação do Turismo; 
c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis 
de trabalho; 
d) manter-se, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 
e) prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e 
revisão de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ela imputáveis; 
f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 
aplicável; 
g) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
h) atender a todos os ditames da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DO CONTRATO 
 
Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (_____________). 
 
CLÁUSULA SEXTA: PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E REAJUSTE 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os respectivos preços unitários, constantes na 
cláusula primeira deste Contrato e observadas as condições estipuladas no item 17 do Anexo I 
do Edital da licitação: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os documentos fiscais referentes às prestações dos serviços 
deverão ser emitidos até o último dia do mês referente à prestação do serviço e entregues até 
o 3º dia útil, após a data de emissão, no Setor de Protocolo Geral da São Paulo Turismo S/A, 
situado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, Portão 35, acompanhados das certidões 
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negativas atualizadas do INSS, FGTS, Tributos Federais, Estaduais (se couber), 
Tributos Mobiliários da Sede, além da relativa à Fazenda do Município de São Paulo (se 
couber) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: O descumprimento do prazo limite para emissão e entrega dos 
documentos fiscais, disposto no PARÁGRAFO PRIMEIRO, altera automaticamente a condição 
de pagamento original, que passa a ser de 30 dias fora o mês de emissão do documento 
fiscal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento se fará em 05 (cinco) parcelas, cada qual 
correspondente a um produto, na seguinte forma:  
 

a) Produto 1: 10% do valor total  
b) Produto 2: 25% do valor total 
c) Produto 3: 15% do valor total 
d) Produto 4: 15% do valor total 
e) Produto 5: 35% do valor total 

 
Ao final da execução do serviço de cada produto, a contratada comunicará por escrito ao 
funcionário responsável pela fiscalização do contrato, que atestará o fato em 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação. 
 
A CONTRATADA emitirá nota fiscal ou fatura do serviço e, em 03 (três) dias úteis de sua 
emissão, entregará no Setor Protocolo Geral da CONTRATANTE, situado na Avenida Olavo 
Fontoura, 1209, portão 35, Município de São Paulo – SP. Na hipótese de nota fiscal eletrônica 
de outros Estados ou Municípios, seu encaminhamento pode ser feito eletronicamente, no 
email rpvicente@spturis.com , no prazo estipulado. 
 
Juntamente com a nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA deverá entregar certidões fiscais 
atualizadas a que se refere o item 1.2 do Anexo II deste edital. 
 
O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da nota fiscal ou 
da fatura do serviço de cada produto.Recaindo o último dia do prazo num sábado, domingo ou 
feriado, o pagamento pode ser feito até o primeiro dia útil subseqüente. 
 
Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir 
da data em que forem cumpridas. 
 
Não será realizado o pagamento se em nome da CONTRATADA constarem pendências no 
Cadastro Informativo Municipal – CADIN. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Se em razão da modalidade de licitação for necessária ou 
conveniente a abertura de conta em Banco determinado pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA deverá acolher tal determinação. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da 
respectiva reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data limite para 
apresentação da proposta ou do orçamento a que esta proposta se referir poderá a 
CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual com base no Índice de Preços ao 
Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, de 
acordo com o Decreto Municipal 53.841 de 19/04/13. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO. 
 
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 
termos do Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da 
inexecução total ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do contrato será acompanhada pelo “Gestor do 
Contrato”, Gerente de Planejamento e Estruturação do Turismo, a quem caberá a 
responsabilidade pela fiscalização desta execução e pelo atestado de conformidade dos bens 
e serviços entregues para que se processe o pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O representante da CONTRATANTE, sob pena de ser 
responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio, através do Relatório de 
Execução de Serviço as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 
competência, deverá comunicar imediatamente o fato ao seu superior administrativo, para 
ratificação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA declara aceitar todas as condições, métodos e 
processos de inspeção e controle adotados para fins de fiscalização pela CONTRATANTE, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações, por escrito se solicitado, julgados necessários ao bom desempenho contratual. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato 
não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 
fiscalização própria.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 
 
A CONTRATADA é responsável por danos causados por si e por seus empregados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
acompanhamento da execução por órgão da Administração. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 
oriundos da execução do contrato, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 
comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 
 
A CONTRATADA, no ato de assinatura do contrato, obriga-se a prestar uma garantia, na 
modalidade __________, relativa à 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída 
após sua execução satisfatória. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A modalidade de garantia contratual a ser prestada, dentre uma 
das admitidas no art 56, §1º, da lei nº 8.666/93, deverá ser capaz de cumprir todos os fins 
previstos, ou seja, será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato 
e/ou da multas aplicadas à empresa contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As garantias prestadas não poderão se vincular a novas 
contratações, salvo após sua liberação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de 
circunstâncias supervenientes, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante 
Termo de Aditamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES 
 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 
a) advertência, que poderá ser aplicada quando houver, em especial: 

 
a.1) - execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade. 

 
b) multa; 

 
b.1) de  5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, ou sobre o valor referente à fração 
do objeto do contrato não executada na forma solicitada, aplicada na ocorrência de uma 
primeira infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro da 
porcentagem da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% 
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(vinte por cento), porcentagem esta que será a aplicada em caso de inexecução total do 
contrato; 
b.2) Em caso de inexecução total do compromisso, ensejará na rescisão unilateral e será 
aplicada a multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado. 
b.3) Multa de 1% (um por cento) se houver atraso injustificado no cumprimento das 
obrigações contratuais, a ser calculada por dia que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor do contrato à época ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade 
de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas; 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal, por prazo não superior a 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação, quando houver, em 
especial: 

 
c.1) - reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
c.2) - atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no 
contrato; 
c.3) - reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
c.4)- irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
c.5)- condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
c.6) - prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;  
c.7) - prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o Contratado idoneidade para 
contratar com a São Paulo Turismo S.A. 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

d.1) A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Diretor Presidente da São Paulo 
Turismo S.A. quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 
CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos, inclusive apresentação de 
documentos falsos ou falsificados ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao 
CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente 
com as demais sanções, não terão caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a 
CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter 
compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento à CONTRATANTE das perdas 
e danos resultantes das infrações cometidas. 
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PARÁGRAFO QUARTO: Eventuais débitos ou penalidades, aplicadas à CONTRATADA após 
o devido procedimento, poderão ser ressarcidos por meio de compensação, descontando-se 
de pagamentos vincendos que a CONTRATADA tenha a receber da CONTRATANTE, seja no 
âmbito do presente contrato ou de quaisquer outros que mantenha com a CONTRATANTE, ou 
poderão ser descontados da garantia prestada nos termos da cláusula nona, se houver, ou, 
ainda, ser cobrado administrativa ou judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: O prazo da suspensão será fixado de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Será remetida à Secretaria Municipal de Gestão – Seção de Cadastro 
de Fornecedores, cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso 
interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no cadastro 
municipal de fornecedores. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou 
parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  DA RESCISÃO 
 
A ocorrência das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive o não 
cumprimento das obrigações assumidas no presente termo, autorizam, desde já, a 
CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no 
caso de inadimplência. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo de compras, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à 
prévia e ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, 
além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 
10% (dez por cento) incidente sobre o saldo dos serviços não executados, sem prejuízo da 
retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança se fará 
administrativa ou judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
 
A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar, 
amigavelmente, o seu distrato na forma da lei, sendo que a rescisão por inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA será processada na forma prevista na cláusula Décima 
Segunda. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato,  em todos os 
casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão 
seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial da Cidade.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO UNILATERAL PELA 
CONTRATADA 
 
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória, a 
impossibilidade de a CONTRATADA suspender a prestação de serviços em virtude de 
inadimplência no pagamento pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei nº 
8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar 
a continuidade dos serviços, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos 
riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão 
por decisão unilateral da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência. 
 
O objeto desta licitação não poderá ser matéria de subcontratação, no todo ou em parte, a não 
ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento 
próprio, devidamente motivado. 
 
Se permitida a subcontratação pela Contratante, de no máximo de 30% e desde que não 
recaia no objeto da qualificação técnica, ficará responsável o Contratado por todos os direitos 
e obrigações que do contrato advierem devendo o Subcontratado atender a todos os requisitos 
de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive 
as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando 
superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da 
CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do 
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários advocatícios, estes 
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO 
Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio 
decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, 
depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo assinadas. 
 
São Paulo, em _____de _________de ______. 
 
SÃO PAULO TURISMO S/A – CONTRATADA - GESTOR DO CONTRATO – TESTEMUNHAS 


