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PREÂMBULO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela Secretaria Municipal de
Mobilidade e Trânsito - Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana – SETRAM,
situada na Rua Boa Vista, 128, São Paulo, Capital, CEP 01014-000, torna público, para
conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, nos termos da legislação regente e de acordo com
as condições estabelecidas neste Edital, visando à contratação de empresa especializada para
autorização da transferência do programa SPTáxi, pelo período de 60 meses , visando a
prestação de serviços especializados de gerenciamento, operação, evolução e manutenção do
aplicativo, conforme especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.

1

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.1

Tipo de Julgamento: as propostas serão julgadas por meio da combinação da
análise de técnica e menor percentual de cobrança sobre o valor da corrida junto
aos taxistas, de acordo com as condições estabelecidas de acordo com as
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência, conforme artigo 45, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, com o procedimento definido pelo artigo 16 da Lei Municipal nº
13.278/2002, observada a alteração promovida pela Lei Municipal nº 14.145/2006,
quanto à ordem das fases.

1.2

Legislação aplicável: Lei Federal n° 8.666/93; Lei Municipal nº 13.278/02; Lei
Municipal nº 14.145/06; Lei Municipal nº 17.273/2020; Decretos Municipais nº
44.279/03, 52.689/2011, alterado pelo Decreto nº 52.696/2011, com redação dada
pelo Decreto nº 56.003/15; Decreto nº 56.475/15; Decreto nº 48.971/07; Decreto
nº 57.580/17; Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/14; observadas as respectivas alterações e, subsidiariamente, os termos do
Edital e de seus anexos, e demais normas aplicáveis.

1.3

Regime de Execução: Menor percentual sobre o valor das corridas.
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1.4

Prazo de Execução: 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do
contrato.

1.5

Não haverá nenhum pagamento por parte da prefeitura do Município de São
Paulo.

1.6

Disponibilidade do Edital: O Edital e seus anexos estão disponíveis para download
no site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

1.6.1

Tendo em vista a pandemia do coronavírus (COVID-19), o Edital e seus anexos
deverão ser obtidos por meio eletrônico (download), no endereço descrito no item
1.6.

1.7

As informações contidas nos itens 1 e 2 deste instrumento convocatório não
afastam a necessidade da leitura completa e atenta do conteúdo deste Edital, na
medida em que os elementos fundamentais para a participação nesta licitação
encontram-se em suas páginas, e eventual alegação de desconhecimento sobre
seus termos não revoga a vinculação à qual os licitantes e a Administração estão
submetidos.

1.8

Data e Local de Entrega dos Envelopes: até as 10h do dia 03/11/2021, no auditório
da CET, localizado na Rua Barão de Itapetininga, 18, térreo, Centro, São Paulo/SP.

1.9

Abertura dos Envelopes: às 10h30 do dia 03/11/2021, no auditório da CET, no
endereço indicado no item 1.8.

2

OBJETO

2.1

O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para
autorização da transferência do programa SPTáxi, pelo período de 60 meses,
visando a prestação de serviços especializados de gerenciamento, operação,
evolução e manutenção do aplicativo, conforme especificações constantes nos
termos do Edital e no Anexo II – Termo de Referência.

2.2

A operação, gerenciamento, manutenção e aperfeiçoamento do aplicativo consiste
em:

4

CONCORRÊNCIA nº 002/SMT/SETRAM/2021 – Processo 6020.2021/0025892-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana

a)

Gerenciar e aprimorar as funcionalidades do aplicativo, corrigindo problemas nos
prazos avençados na proposta;

b)

Manter e impulsionar o cadastramento de passageiros e taxistas;

c)

Gerenciar a realização do trajeto da corrida;

d)

Gerenciar transação de pagamento, desde a pré-autorização, para reserva de limite
do cartão para corrida estimada, até a finalização, de modo que o condutor possa
conferir o valor informado pelo aplicativo através da conexão entre aplicativo e
taxímetro, garantindo que haja informação fiel à praticada pelo taxímetro no
momento da cobrança do passageiro, ocorrendo por conexões via bluetooth ou
outra conexão semelhante;

e)

Promover ao final da corrida o estorno da pré-autorização e efetivação da transação
final calculada de acordo com o taxímetro físico do veículo, devidamente aferido
pelo IPEM, com transmissão das informações autenticadas pelo taxímetro;

f)

Possibilitar que a transação a ser debitada no cartão do cliente esteja de acordo com
o previsto no APP do cliente (nos casos de cobrança de pedágio ou de valores
correlatos, deverá existir disponibilização de campo adicional, para que o valor
possa ser inserido pelo taxista, devendo ser direcionada notificação ao cliente para
que a cobrança no cartão esteja clara);

g)

Propiciar segurança na troca de dados entre os servidores por HTTPS;

h)

Proporcionar segurança no armazenamento dos dados de cartão de crédito e débito
em servidores homologados com o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de
Cartões de Pagamento – PCI DSS;

I)

Implementar mecanismos Antifraudes em consonância com a Norma de
Padronização ISSO 27002;

j)

Viabilizar a autenticação das requisições dos serviços da API RESTFul baseado em
OAuth2 utilizando JWT (JSON Web Token);

k)

Possibilitar a tokenização dos dados do Cartão de Pagamento e da conta bancária,
permitindo a rastreabilidade das operações por LOG de atividades;
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l)

Gerar documento comprobatório que seus servidores que armazenam os dados de
cartão de crédito e débito são homologados com padrão PCI-DSS;

m)

Manter atendimento presencial em horários comerciais e atendimento por telefone
ou chat, disponível 24h por dia, todos os dias do ano;

n)

Viabilizar e disponibilizar ao Departamento de Transportes Públicos – DTP da
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - Secretaria Executiva de Transporte
e Mobilidade Urbana – SMT/SETRAM tela de gestão, permitindo geração de
relatórios, contendo informações gerenciais e de toda a frota, constando:

o)

I.

Recebimento de corridas solicitadas, finalizadas e canceladas, por período
selecionável;

II.

Valor médio e valor total das corridas, por período selecionável;

III.

Quilometragem média e total, por período selecionável;

IV.

Tempo médio e tempo total das viagens, por período selecionável;

V.

Quantidade de taxistas cadastrados no APP, por período selecionável;

VI.

Veículos e motoristas ativos e inativos no APP;

VII.

Mapa de calor (heat map);

VIII.

Tela de gestão do passageiro, com todos os dados cadastrais e histórico de
corrida;

IX.

Tela de gestão do motorista, com todos os dados, incluído a fotografia,
avaliação realizada pelo usuário, histórico de corridas, forma de pagamento aceitas, status atual (logado ou deslogado), tempo em que ficou logado
no APP;

X.

Relatório de inoperância e erros ocorridos no APP, com motivo e respectiva
duração;

XI.

Geolocalização de todos os veículos taxis cadastrados no APP, por placa individualizada dos veículos.

Proporcionar e disponibilizar aos usuários dos serviços, chamadas individualizadas
garantindo a alternativa de escolha com acesso a todas as categorias do modal taxi,
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incluídas as dos taxis Comum, Especial, Preto, Luxo e Acessível, bem como as demais categorias que por ventura vierem a serem criadas, devendo especificamente
no caso de acesso à categoria luxo disponibilizar no APP a informação de quais idiomas os profissionais estão habilitados a falar;
p)

Garantir aos portadores de deficiência a acessibilidade ao aplicativo, dando condições ao exercício aos seus direitos de cidadania e de participação social, conforme
preleciona o caput e inciso I do artigo 3º da Lei 13.146/2015;

q)

Disponibilizar pagamentos mediante utilização de QRCODE (crédito e débito) e mediante Voucher empresarial (solução que permite as empresas cadastramento de
seus funcionários para uso dos taxis com pagamento mensal ou quinzenal);

r)

Manutenção do aplicativo SP Táxi e correção dos problemas nos prazos avençados;

s)

Manutenção do sistema relacionado ao condutor;

t)

Manutenção do sistema relacionado ao passageiro;

u)

Elaboração e acompanhamento dos cadastros dos condutores e dos passageiros no
sistema;

v)
w)

Gestão das corridas;
Acompanhamento da prestação dos serviços pelos taxistas, notadamente quanto aos
descontos concedidos e atendimento das obrigações estipuladas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, apresentando relatório mensal com as ocorrências
constatadas;

x)

Melhorias no sistema visando maior segurança em sua utilização e eficiência na prestação dos serviços pelos taxistas, ampliando a oferta do serviço na cidade de São Paulo com preços mais vantajosos aos usuários;

y)

Providenciar, às próprias expensas da contratada, publicidade do aplicativo SPTáxi
em canais de mídia nas Redes Sociais, Chat Online, E-mail, Canais de Divulgação, Sites
e blogs, Webinars, E-mail marketing, Rádio ou TV, mediante a aprovação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.
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2.3

A proponente selecionada ao final do procedimento previsto no presente Edital,
celebrará CONTRATO com a SMT/SETRAM, que discriminará os encargos e as
contrapartidas devidas, além dos direitos e obrigações do CONTRATADO, em
conformidade com as disposições do presente Edital e seus anexos.

2.3.1

A prestação dos serviços será remunerada através da cobrança de porcentagem
aplicada sobre o valor da corrida realizada pelo taxista.

2.3.2

Será selecionada a proposta que oferecer a Melhor Técnica cumulada com o Menor
Percentual de cobrança sobre o valor da corrida junto aos taxistas referente à gestão
do SPTaxi, contemplando todos os meios de pagamento.

2.4

A competência pela definição das diretrizes e orientações ao (s) interessado (s), por
meio da presente Concorrência Pública, será da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Trânsito – SMT/SETRAM, através da Comissão constituída para processamento da
presente licitação.

2.5

DA JUSTIFICATIVA

2.5.1

A contratação pretendida visa contribuir para o melhoramento do ambiente tecnológico que encontra-se inserido no aplicativo SPTáxi, visando a melhoria da vida do
passageiro que faz uso em seus deslocamentos, uma vez que aumenta a oferta do
serviço na Cidade de São Paulo, com preços mais atraentes, assim como, proporciona
uma opção de aplicativo aos profissionais taxistas, com valores inferiores aos cobrados pelos demais aplicativos existentes.

2.5.2

A presente concorrência pública busca selecionar a melhor proposta para a prestação
do serviço em questão, para a formalização do contrato com esta Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, sem contrapartida por parte do Município, remanescendo o risco do negócio a expensas da empresa a ser contratada. A remuneração da
Contratada pela prestação dos serviços se dará pela cobrança de porcentagem aplicada sobre o valor de cada corrida realizada pelo taxista.

2.5.3

Ainda, considera-se que a presente licitação se dará no melhor interesse da Municipalidade e dos munícipes usuários dos serviços do modal de transporte por taxi, nos
termos do presente Edital.
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2.5.4

O prazo de duração do contrato se funda no investimento que a futura contratada
terá que suportar para customizar o aplicativo no intento de alcançar a perfeita melhoria do ambiente tecnológico almejado pela administração pública.

3

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1

Poderão participar do certame as empresas que:

a)

atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos;

b)

tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;

c)

não estejam sob processo de falência ou concordata;

d)

não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública;

e)

não estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração
Pública, nos termos da Orientação Normativa PGM 03/2012 e jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça;

f)

não se enquadrem nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e em desacordo com a Lei Federal.

g)
h)

não constituída em forma de consórcio;
não estejam impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02

i)
3.2

Não interditadas por crimes ambientais, nos termos da Lei Federal nº 9.605/98
A proponente deverá credenciar representante para a prática de todos os atos
relativos a presente licitação, conforme Anexo IV - Modelo de Carta de
Credenciamento. A via original da credencial deverá ser apresentada em separado,
no momento de entrega dos envelopes.

3.3

A participação na licitação implica em integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital, seus Anexos e da Minuta do Contrato,
bem como das demais normas que o integram.

CONCORRÊNCIA nº 002/SMT/SETRAM/2021 – Processo 6020.2021/0025892-6

9

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana

3.3.1

A proponente deverá examinar e considerar cuidadosamente todas as informações,
instruções, exigências, modelos, especificações, leis, decretos e outras referências
constantes deste Edital ou cabíveis nesta concorrência, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato.

3.3.2

A proponente é integralmente responsável pela elaboração das suas propostas não
podendo invocar, no futuro, qualquer dispositivo ou informação deste Edital e seus
anexos, como causa de erro ou circunstância que venha a lhe gerar qualquer tipo de
prejuízo, custos não calculados, calculados de maneira errada ou inconsistentes.

4

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

4.1

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta
licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao presidente da
Comissão de Licitação, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura
do certame, por meio do endereço eletrônico smtlicitacoes@prefeitura.sp.gov.br.

4.2

Os esclarecimentos e as informações serão prestados pela Comissão de Licitação,
através do DOC e no site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

5

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato
convocatório, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para abertura do
certame, mediante petição dirigida ao presidente da Comissão de Licitação e
apresentada via e-mail, smtlicitacoes@prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou
documento anexo.

5.1.1

No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia
digitalizada dos seguintes documentos:

a)

do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o
impugnante for pessoa física;

b)

do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa
jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que
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comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a
impugnante.
5.2

Caberá à Comissão de Licitação manifestar-se, motivadamente, a respeito da(s)
impugnação(ões), proferindo sua decisão antes da data prevista para a abertura do
certame.

5.3

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

5.4

A impugnação, feita tempestivamente pela LICITANTE, não a impedirá de participar
deste certame.

5.5

A decisão sobre a impugnação será publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC).

6

CREDENCIAMENTO

6.1

A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie,
acompanhando do contrato social de comprovação do vínculo do signatário da
credencial com a empresa licitante, a participar deste procedimento licitatório,
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.

6.1.1

O credenciamento far-se-á por meio de:

a)

instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida e com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em
nome da representada, conforme modelo constante do ANEXO IV;

b)

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.

6.1.2

Sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, bastará o documento descrito na alínea “b” do item 6.1.1.

7

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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7.1

A participação na licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e
local indicados expressamente no item 1.8 do presente Edital, dos 03 (três)
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho, respectivamente,
Envelope nº 1 - “Proposta Técnica”, ”Envelope nº 2 - “Proposta Comercial” e
Envelope nº 3 - “Habilitação”, endereçados ao Presidente da Comissão de
Licitações, e que externamente conterão o nome ou timbre da empresa licitante e
os dizeres a seguir:

À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
OBJETO: Contratação de empresa para autorização da transferência do programa
SPTáxi, pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
OBJETO: Contratação de empresa para autorização da transferência do programa
SPTáxi, pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo.
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À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
OBJETO: Contratação de empresa para autorização da transferência do programa
SPTáxi, pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo.
7.2

As empresas interessadas deverão, por ocasião da entrega dos envelopes 01, 02 e
03, apresentar obrigatoriamente FORA dos envelopes o seguinte documento:

7.2.1

CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo contido no Anexo IV, nos termos
do subitem 7.1;

7.3

Visando privilegiar o princípio da eficiência nas licitações públicas e tornar o procedimento licitatório mais objetivo e mais célere, resultando em ganho de eficiência,
norteado nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
principalmente o da eficiência é que se justifica a adoção da inversão das fases da
presente licitação, amparado no dispositivo do § 1º do artigo 17 da Lei Federal
14.133/2021.

7.4

A avaliação da documentação para habilitação ocorrerá após a análise das propostas
técnica e comercial dos participantes.

7.5

Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer dos documentos
exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital.

7.6

No Envelope 03 - Documentos para Habilitação, deverá conter a documentação
referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica
e qualificação econômico-financeira, discriminadas nos itens 9.1, 9.2. e 9.3. deste
Edital.
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7.7

Em se tratando de documentos obtidos pelo participante via Internet, estes poderão
ser apresentados por meio de cópias, considerando que sua autenticidade fica condicionada a consulta/verificação pela Comissão Especial de Licitação.

7.8

As microempresas, bem como as empresas de pequeno porte, deverão apresentar
toda a documentação exigida no envelope de habilitação, e no caso de possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, ao da sessão em que foi declarada como vencedora na
Concorrência Pública.

7.8.1

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.8.2

O benefício de que trata a LC nº 123/2006 não eximirá a microempresa, a empresa
de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.8.3

A não regularização da documentação no prazo fixado implicará na inabilitação da
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei 8.666/93.

7.9

A proposta obriga o proponente à luz do Código Civil Brasileiro e demais dispositivos
legais aplicáveis, mas não vincula a SMT/SETRAM, enquanto pendente de validação.

8.

DAS PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL

8.1

Os envelopes concernentes às Propostas Técnicas e Comercial serão apresentados
com os documentos devidamente assinados, em uma única via, conforme Anexo III
– Modelo de Proposta Técnica e Comercial, contendo no mínimo as seguintes informações:

8.1.1

Prazo de validade não inferior a 90 (noventa dias) dias da data de entrega da
proposta.
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8.1.2

A Proposta Técnica deverá ser formulada de forma objetiva, conforme modelo do
Anexo III.a e deverá contemplar toda documentação comprobatória exigida.

8.1.3

A Proposta Comercial deverá conter a porcentagem de cobrança sobre o valor da
corrida, expresso por extenso e em algarismos com 2 (duas) casas decimais, sem
quaisquer rasuras ou entrelinhas.

8.1.3.1

Ocorrendo divergência entre valores numéricos e literais, prevalecerão os redigidos
por extenso.

8.1.3.2

A indicação de proposta com algarismo com mais de 2 (duas) casas decimais importará no arredondamento, para baixo, desprezando-se os demais algarismos.

8.2

A Proposta Técnica encontra-se lastreada nos critérios de pontuação levando em
consideração os Projetos e Demonstrações Técnicas e os meios tecnológicos que serão utilizados tendo em conta as necessidades imprescindíveis do aplicativo, visando a experiência do proponente pela apresentação da evidencia de seu atestado de
capacitação técnica ou certificação, bem como, pelo critério visando a premência e
necessidade de célere início de operação do aplicativo, atentando ao cronograma
de implantação das principais necessidades operacionais, conforme segue:

CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DA
TECNOLOGIA PCI DSS
(PAYMENT CARD INDUSTRY - DATA SECURITY
STANDARD)

Documento confirmando ter feito ou
estar fazendo uso da tecnologia para
disponibilizar na plataforma ambiente
PCI para as transações financeiras e
certificação 3DVS2 para o Gateway de
Pagamento.

EXPERIÊNCIA

PONTUAÇÃO

Declaração ou atestado
comprovando ter utilizado a
tecnologia em qualquer projeto
anterior sem conter certificação
3DVS2.
10 pontos
Comprovação de utilização da
tecnologia em Projeto semelhante
com execução finalizada, Atestado
por ente público ou privado,
contendo a Certificação 3DVS2.
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ESPÉCIE DE PROJETO IDÊNTICO OU SEMELHANTE

CARACTERÍSTICA DO PROJETO
Apresentação do Projeto sem
qualquer Atestado ou Certificação.

Projeto com demonstração técnica de
solução com funcionamento prático, de
integração do taxímetro físico com o
device (aparelho celular) do condutor,
inclusive de forma off-line, auferindo
com precisão a distância e tempo
decorrido por corrida de acordo com a
tarifa pública do táxi autorizada pelo
Poder Público.

.

EXPERIÊNCIA EM PROJETOS IDÊNTICOS OU
SEMELHANTES

Apresentação do Projeto ainda em
fase de teste com Atestado emitido
por ente público ou privado, sem
Certificação.

PONTUAÇÃO

5 pontos

10 pontos

Apresentação de Projeto finalizado
com Atestado emitido por ente
público ou privado e com
Certificação.

20 pontos

CARACTERÍSTICA DO PROJETO

PONTUAÇÃO

Apresentação de Projeto sem
Atestado ou Certificação.

5 pontos

Projeto com demonstração técnica de
que possui tecnologia para disponibilizar
na plataforma meio de conferência de Apresentação do Projeto ainda em
tarifas, seguindo critérios técnicos do teste com Atestado emitido por ente
10 pontos
público ou privado.
INMETRO – Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, com certificação de maneira
Apresentação de Projeto finalizado
direta pelo INMETRO ou de modo
com Atestado emitido por ente
indireto por organismos acreditados.
público ou privado e com Certificação 20 pontos
(INMETRO).
.
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CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE PARA IMPLANTAÇÃO

Aplicação de tecnologia de meios de pagamento
(gateway de pagamento) integrado a plataforma de
cobrança de serviços disponibilizados nas plataformas
ANDROID e IOS, com ambiente PCI para as transações
financeiras com certificação 3DVS2.

Funcionamento da integração do taxímetro físico com o
device (aparelho celular) do condutor, inclusive de forma
off-line, auferindo com precisão a distância e tempo
decorrido por corrida de acordo com a tarifa pública do
táxi no Município de São Paulo.

Disponibilizar aos usuários dos serviços chamadas
individualizadas garantindo a alternativa de escolha com
acesso a todas as categorias do modal taxi, incluídas a dos
taxis Comum, Especial, Preto, Luxo e Acessível.

Garantir aos portadores de deficiência a acessibilidade ao
aplicativo, dando condições ao exercício aos seus direitos
de cidadania e de participação social, conforme preleciona
o caput e inciso I do artigo 3º da Lei 13.146/2015.

8.2.1

PRAZO PARA
OPERAÇÃO

PONTUAÇÃO

Até 15 dias

10 pontos

16 até 30 dias

5 pontos

Mais de 30 dias

2 pontos

Até 15 dias

10 pontos

16 até 30 dias

5 pontos

Mais de 30 dias

2 pontos

Até 15 dias

10 pontos

16 até 30 dias

5 pontos

Mais de 30 dias

2 pontos

Até 15 dias

10 pontos

16 até 30 dias

5 pontos

Mais de 30 dias

2 Pontos

Os prazos estabelecidos na proposta técnica para início de operação estão fundados na
necessidade premente de disponibilizar o aplicativo aos profissionais taxistas e aos usuários do serviço o quanto antes possível, tendo em vista que as atividades estão paralisadas, devendo ser contado o prazo a partir do dia imediatamente seguinte ao da
data de assinatura do Termo de Contrato.
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8.2.2

Os proponentes deverão apresentar os respectivos projetos e demonstrações técnicas
atinentes a cada item avaliado devidamente assinados por profissional de nível superior e no caso de apresentação de atestados ou certificações, deverão estes ser emitidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.2.3

A experiência será comprovada pela apresentação de projetos em que a empresa proponente ou profissional que compõe sua equipe técnica tenha participado, devendo,
no caso de experiência do profissional, ficar comprovado o vínculo profissional com a
proponente pelo prazo do contrato, mediante evidência de contrato de trabalho (celetista), contrato com profissional autônomo ou por participação do profissional no quadro societário da empresa proponente.

8.2.4

Levando em consideração que a pontuação máxima para Proposta Técnica equivale a
100 (cem) pontos, ficarão desclassificados os proponentes que não atingirem o mínimo
de 70% (setenta por cento) da pontuação total.

8.3

A Proposta Comercial está lastreada no critério de pontuação, levando em consideração a ordem dinâmica progressiva partindo do menor percentual ofertado sobre o valor de cada viagem, seguindo em direção ao maior valor percentual ofertado, conforme segue:
Proposta Comercial

Pontuação

Menor oferta percentual sobre o valor da corrida

100 pontos

2º menor oferta percentual sobre o valor da corrida

95 pontos

3º menor oferta percentual sobre o valor da corrida

90 pontos

4º menor oferta percentual sobre o valor da corrida

85 pontos

5º menor oferta percentual sobre o valor da corrida

80 pontos

Demais ofertas percentuais sobre o valor da corrida

70 pontos

8.5.

Após análise dos envelopes de Propostas Técnica e Comercial, será estabelecida a Nota
Final de cada proponente consubstanciando as respectivas pontuações totais auferidas
nas propostas técnica e comercial, adotando-se as médias ponderadas, de acordo com
a seguinte fórmula:
NF = (0,60 X PPT + 0,40 X PPC), sendo:
NF = Nota Final
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PPT = Pontuação da Proposta Técnica
PPC = Pontuação da Proposta Comercial

9

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 3 – HABILITAÇÃO

9.1

O ENVELOPE Nº 3 - HABILITAÇÃO deverá conter todos os documentos necessários
para a comprovação da habilitação da licitante, nos termos do art. 27 da Lei Federal
nº 8.666/93, e suas alterações, conforme indicados a seguir:

9.1.1

Habilitação jurídica:

9.1.2

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.1.3

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado em
órgão competente, em se tratando de sociedade empresarial (Ltda., sociedade por
ações, etc.);

9.1.4

Inscrição do ato constitutivo, em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada da prova de nomeação da Diretoria em
exercício;

9.1.5

Publicação oficial das atas que tenham aprovado ou alterado os estatutos e da eleição
dos administradores em exercício do mandato, no caso de Sociedade por Ações

9.2

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

9.2.2

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

9.2.3

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei, como
segue:

9.2.3.1

Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
CONCORRÊNCIA nº 002/SMT/SETRAM/2021 – Processo 6020.2021/0025892-6
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as contribuições previstas pelas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da
Lei Federal nº 8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02
de outubro de 2014.
9.2.3.2

Certidão de Regularidade de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual, inscritos e
não inscritos em Dívida Ativa, da sede ou domicílio da proponente.

9.2.3.3

I.

No caso da licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, de 09-05-2013,
ou a que suceder.

II.

Na hipótese de o contribuinte possuir débito com a Fazenda Estadual de
São Paulo, deverá solicitar junto ao Posto Fiscal de vinculação a emissão
de certidão que somente será aceita para validação se na própria certidão estiver grafada a expressão “positiva com efeito de negativa”.

Certidão de Regularidade de Débitos Tributários Mobiliários, para efeito de
regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda.

9.2.4

I.

Havendo apontamentos, deverá ser apresentada a Certidão de Débitos
de Tributos Mobiliários Inscritos na Dívida Ativa, expedida pelo Departamento Fiscal, da Procuradoria Geral do Município, para provar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II.

Caso a proponente não seja cadastrada como contribuinte no Município
de São Paulo, deverá apresentar também Declaração, conforme Anexo V
– Modelo de Declaração de Não Cadastramento junto à Prefeitura de
São Paulo, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, de não
cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos Mobiliários.

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS).

9.2.5

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho,
conforme Lei Federal nº 12.440/11 e Orientação Normativa nº 01, de 14/04/12, da
Procuradoria Geral do Município de São Paulo.
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9.2.6

Declaração de que a proponente se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme modelo constante do Anexo VII.

9.2.7
9.2.8

Declaração Referencial de Inexistência de Fatos Impeditivos, conforme Anexo VII.
Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal e trabalhista, 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.

9.2.9

As microempresas e empresas de pequeno porte, na hipótese de apresentarem alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, terão o prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, contados da data da publicação
no DOC da decisão de homologação do Procedimento para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.2.9.1

Decairá do direito à contratação a microempresa ou empresa de pequeno porte que
não promover a regularização da documentação fiscal e trabalhista no prazo estabelecido, o que ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento do certame nos termos do §1º do art. 17 do Decreto Municipal nº
56.475/15.

9.2.10

Não serão aceitos certificados de registro cadastral.

9.2.11

Documentos necessários à demonstração da Qualificação Técnica:

9.2.12

Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que tomou conhecimento de todas
as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

9.2.13

Prova de aptidão da empresa concorrente para desempenho de atividade pertinente
e compatível com o objeto da licitação, por meio de certidão (ões) ou atestado (s)
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que
tem em sua estrutura de forma direta ou indireta a experiência de prestação de
serviço de integração de pagamento de um cliente até uma empresa Adquirente ou
subadquirente em meios de pagamento eletrônicos;
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9.2.13.1

O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado,
original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

9.2.13.2

A Concorrente deverá comprovar no momento da assinatura do contrato possuir
contrato diretamente ou por empresas participantes do mesmo grupo econômico,
com empresa adquirente ou subadquirente para viabilizar a operação do gateway
de pagamento.

9.2.13.3 Atestado de que a Concorrente é uma empresa de tecnologia com equipes de desenvolvedores próprios para gerir, manter, aperfeiçoar e evoluir o aplicativo, e atender
suas necessidades no decorrer do contrato;
9.2.13.4 Apresentar, de forma objetiva, solução com comprovação de funcionamento prático
já realizado, de integração do taxímetro com o device (aparelho celular) do condutor, inclusive de forma off-line, auferindo com precisão a distância e tempo decorrido por corrida.
9.2.13.5

Demonstrar tecnicamente e comprovar que possui ou faz uso da tecnologia para
disponibilizar na plataforma ambiente com certificação PCI para as transações financeiras e certificação 3DVS2 para o Gateway de Pagamento.

9.2.13.6 Demonstrar tecnicamente que possui tecnologia para disponibilizar na plataforma de
meio de conferência de tarifas seguindo critérios técnicos do INMETRO – Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
9.2.14

Qualificação econômico-financeira:

a)

Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data da abertura do
certame, se outro prazo não constar do documento.

a.1)

No caso de certidão positiva quanto à Recuperação Judicial, a licitante deverá juntar
a certidão de Objeto e Pé, expedida pelo órgão competente, esclarecendo o
posicionamento da(s) ação(ões), acompanhada do Plano de Recuperação
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devidamente aprovado, bem como, da documentação pertinente que demonstre o
seu regular cumprimento.
a.2)

Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá
ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documento
equivalente.

b)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa;

b.1)

A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no ANEXO VI

será

considerada inabilitada.
c)

Prova de capital social OU patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado de arrecadação para o presente Contrato, no
importe de R$ 7.527.000,00 (sete milhões e quinhentos e vinte e sete mil reais).

9.2.15

A comprovação da qualificação econômico-financeira se dará por meio de
apresentação de Demonstrações Contábeis completas, compostas por Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que comprovem a boa situação financeira da proponente, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta.

9.2.16

Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes
mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992.

9.2.17

Serão considerados como na forma da Lei, as Demonstrações Contábeis assim
apresentadas:

a)

na sociedade empresária regida pelas Leis Federais nº 6.404/76, 11.638/07 e
11.941/09, mediante documento publicado em Diário Oficial ou em jornal de
grande circulação;
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b)

as empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e que não
tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo Termo de Abertura e
de Encerramento, através de Cópia Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos para Sociedades Simples;

c)

para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituração
Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do arquivo gerado pelo SPED
Contábil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de
autenticação eletrônica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a
Demonstração de Resultado do Exercício.

9.2.18

A comprovação de capital social se dará mediante apresentação de Contrato ou
Estatuto Social consolidado, certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas, expedida a no máximo 90 (noventa) dias da data da
apresentação da proposta comercial, ou outro documento equivalente.

9.2.19

Outros Documentos:

9.2.19.1

Declaração que a empresa possua disponibilidade de plataforma tecnológica apta a
preservar a integridade e o sigilo dos dados armazenados e indique que as
estruturas tecnológicas envolvidas na prestação do serviço seguem as melhores
práticas de segurança da informação, inclusive quanto a plano de recuperação em
caso de desastre, com infraestrutura de cópia de segurança para o armazenamento
dos dados e das autorizações;

9.2.19.2

Declaração que a empresa possua adequabilidade da política de segurança da
informação sobre a criação, guarda, utilização e descarte de informações no âmbito
interno e externo, inclusive quanto à transferência ou utilização de informações por
outras empresas prestadoras de serviço contratadas;
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9.2.19.3

Declaração que a empresa possua a adequabilidade da política de estabelecimento
da responsabilidade, principalmente nos quesitos sigilo e proteção das informações,
privacidade de dados dos clientes e prevenção e tratamento de fraudes;

9.2.19.4

Declaração que a empresa possua planos de contingência e recuperação, com
detalhamento dos procedimentos a serem adotados no caso de falhas operacionais,
necessários à continuidade dos serviços na hipótese de falhas de equipamentos ou
programas de computador, ou de interrupção, por qualquer razão, do fornecimento
de energia elétrica, dos serviços de telecomunicação ou de qualquer outro insumo,
incluindo instalação e operação de centro de processamento secundário que
permita a retomada do efetivo funcionamento do sistema em prazo não superior a
02 (duas) horas e previsão de procedimentos de emergência, no caso de simultâneo
impedimento dos centros de processamento principal e secundário;

9.2.19.5

Declaração que a empresa possua armazenamento das informações relativas aos
registros efetuados em seus sistemas, de modo a permitir a sua rastreabilidade;

9.2.19.6 Declaração que a empresa possua mecanismos e salvaguardas adotados pelo sistema
para administração do risco operacional;
9.2.19.7 Declaração que a empresa possua regras que zelem pela veracidade das informações
e mantenham os registros devidamente atualizados;
9.2.19.8 Declaração que a empresa disponha de capacidade para armazenar as informações
pelo prazo de 6 (seis) meses após o encerramento do contrato, para fim de
auditoria;
9.2.19.9

Declaração que o sistema a ser integrado com a SMT/SETRAM/PMSP utilize um
servidor web, instalado em data centers redundantes com atualização de dados em
tempo real; com condições apropriadas de gestão e monitoração com manutenção
24 (vinte e quatro) horas; com todos os dados relevantes dos registros
armazenados de forma segura e com garantia de disponibilidade do sistema de no
mínimo 99,8%;
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9.2.19.10 Declaração que a empresa disponha de responsável técnico com experiência e
formação na área técnica, qualificado para a execução ou manutenção das ações
previstas no projeto;
9.2.19.11 Declaração que a empresa manterá durante todo o período do contrato sede ou filial
no Município de São Paulo e que nesta manterá toda a operação das atividades
objeto desta licitação;
9.2.19.12 A Licitante deverá declarar que adotará e manterá computação em nuvem em
ambiente seguro e para os efeitos desta deliberação, consideram-se as seguintes
definições:
I.

Computação em nuvem: prestação de serviço que permite acesso único, oportuno e
sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis capazes de serem rapidamente provisionados e disponibilizados;

II.

Ativo de informação: bases de dados, arquivos e informações armazenadas;

III.

Confidencialidade: restrição de acesso ao ativo de informação somente a indivíduos,
órgãos ou entidades autorizadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo;

IV.

Disponibilidade: acesso ao ativo de informação conforme os parâmetros definidos
contratualmente;

V.

Integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem,
trânsito e destino.

9.2.19.13 Para adoção da computação em nuvem, deverá observar no mínimo:
I.

Ter a comparação de custos e benefícios da adoção de computação em nuvem frente a tecnologias semelhantes;

II.

Realizar a descrição das informações que poderão ser transmitidas, armazenadas e
processadas na nuvem, considerando o processo de classificação da informação, de
acordo com a legislação vigente;

III.

Definir as diretrizes estabelecidas em:

a. sua política de segurança da informação e comunicação;
b. seu processo de gestão de riscos;
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c. sua política de continuidade de serviços.
9.2.19.14 Ao contratar ou implementar um serviço de computação em nuvem, deverá garantir
que:
a) As transferências de dados e comunicações de dados sensíveis e sigilosos sejam feitas de forma segura;
b) O serviço a ser contratado permita a portabilidade de dados e aplicativos e que as
informações do órgão ou entidade contratante estejam disponíveis para transferência de localização, em prazo adequado e sem custo adicional, de modo a garantir a
continuidade do negócio e possibilitar a transição contratual;
c) Existam cláusulas dispondo sobre a previsibilidade de custos, bem como a confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade das informações.
9.2.19.15 As declarações do item 9.2.19 deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas
pelo representante legal da licitante, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas.
9.3

Para efeito desta licitação, as Certidões exigidas para a habilitação serão consideradas
válidas pelo período nelas especificado. Inexistindo esse período de validade, serão
consideradas válidas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua
expedição.

9.4

A documentação concernente ao Envelope nº 03 – Documentos para Habilitação deverá ser separada e relacionada, preferencialmente, na ordem seguida neste Edital.

9.4.1

A documentação poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão oficial, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

9.4.1.1

Nenhum documento será autenticado na sessão pública.

9.5

A proponente não poderá apresentar restrições para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, cabendo à Comissão de Licitação realizar consulta nas listagens
de apenados da PMSP, TCESP, Estado de São Paulo e Sistemas Federais, conforme
Resolução 12/2019 e Instrução 02/2019 do TCMSP, nos termos do item 10.1.4. deste Edital.
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10.

DA ABERTURA, PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

10.1

A Comissão Especial, constituída para processamento da licitação, adotará o seguinte
procedimento:

10.1.1

No local, dia e hora definidos no Preâmbulo deste Edital, a Comissão após ter recebido do representante legal de cada empresa participante os envelopes contendo,
separadamente, a PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL (ENVELOPES 01 e 02) e dos
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 03), acompanhados dos documentos
de credenciamento do representante, procederá ao que se segue:

a) Verificação da documentação para efetivação do credenciamento do representante de
cada licitante;
b) Verificação da inviolabilidade dos envelopes procedendo a rubrica por todos os membros da Comissão e dos representantes das proponentes;
c) Análise de eventual descumprimento das vedações de participação no procedimento,
mediante consulta aos endereços eletrônicos elencados nos subitens 10.1.4.1. ao
10.1.4.8.;
d) Abertura do envelope contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, procedendo a rubrica nos
documentos por todos os membros da Comissão e representantes das licitantes;
e) Verificação pela Comissão Especial de Licitação do cumprimento de todas exigências
contidas no Edital, em especial os subitens 8.1.1., 8.1.2., 8.2.2 e 8.2.3.;
f) Verificação pela Comissão Especial de Licitação das PROPOSTAS TÉCNICAS apresentadas,
atribuindo a estas a pontuação obtida por cada licitante conforme estabeleceu o item
8.2 e seus respectivos subitens;
g) Classificação das proponentes em ordem cronológica decrescente, levando em consideração a somatória dos pontos da maior pontuação para menor pontuação, desclassificando eventuais propostas que não atingirem 70 (setenta) pontos, conforme estabelecido no subitem 8.2.4;
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h) Abertura do envelope contendo as PROPOSTAS COMERCIAL, procedendo a rubrica nos
documentos por todos os membros da Comissão e representantes das licitantes;
i) Verificação pela Comissão Especial de Licitação do cumprimento de todas exigências
contidas no Edital, em especial os subitens 8.1.1., 8.1.3., 8.1.3.1 e 8.1.3.2;
j) Verificação pela Comissão Especial de Licitação das PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, atribuindo a estas a pontuação obtida por cada licitante conforme estabeleceu o
item 8.3 do Edital;
k) Classificação das proponentes em ordem cronológica levando em consideração a ordem
decrescente da maior pontuação para menor pontuação;
l) Atribuição da Nota Final (NF) de cada proponente conforme disposições contidas no item 8.4 e subitem 8.4.1.;
m) Divulgação da Proponente vencedora com a maior Nota Final (NF), classificando as demais em ordem cronológica considerando a ordem decrescente partindo da 2ª maior
Nota Final (NF) para menor Nota Final (NF);
n) Abertura dos Envelopes 03 – Documentação para Habilitação das licitantes com a maior
Nota Final (NF), até os três primeiros lugares, rubricando a Comissão e os representantes presentes todos os documentos existentes;
o) Análise pela Comissão Especial de Licitação de todos os documentos verificando o cumprimento das disposições editalícias para habilitação ou inabilitação das empresas licitantes;
p) Caso ocorra a inabilitação da empresa licitante com a Nota Final (NF) vencedora, será
aberto o Envelope 03 - Documentação para Habilitação das empresas classificadas seguintes e, em repetindo eventual inabilitação, procederá sucessivamente a ordem obtida pelas notas finais das demais licitantes.
10.1.2

Nas sessões públicas, os representantes credenciados pelas proponentes serão convidados a rubricar os documentos recebidos, bem como assinar as respectivas Atas.
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10.1.3

Inicialmente, serão rubricados, ainda fechados, os Envelopes nº 01 - Proposta Técnica, nº 02 – Proposta Comercial e nº 03 - Documentos de Habilitação pela Comissão
Especial e pelos representantes legais das proponentes presentes.

10.1.4

A Comissão Especial de Licitação realizará a análise de eventual descumprimento das
vedações de participação no procedimento, mediante consulta ao:

10.1.4.1

Rol

de

Empresas

Punidas,

disponível

no

endereço

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_ser
vicos/empresas_punidas/index.php?p=9255
10.1.4.2

Rol

de

Empresas

Apenadas,

disponível

no

endereço

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
10.1.4.3

Portal

de

Sanções

Administrativas,

no

endereço

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForneced
or.aspx
10.1.4.4 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, no endereço
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
10.1.4.5 Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – Lista de Inidôneos
do

Tribunal

de

Contas

da

União,

no

endereço

https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/
10.1.4.6 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
10.1.4.7 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

–

CNJ,

no

endereço

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
10.1.4.8 As consultas realizar-se-ão em nome da proponente e também de eventual matriz ou
filial e de seus sócios majoritários e administrador.
10.1.5

Encerrada a fase de credenciamento e das respectivas consultas previstas no rol das
empresas sancionadas, nos termos do item 8.1.4. deste Edital, serão abertos os Envelopes nº 01 – Proposta Técnica, rubricados os documentos neles contidos.

10.1.6
30
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10.1.7

Os documentos dos Envelopes nº 01 – Proposta Técnica, serão analisados, podendo
ser desclassificadas as proponentes que apresentarem documentação incompleta,
em desacordo com o Edital e seus anexos.

10.1.7.1

Fica assegurado à Comissão Especial, o direito de realizar diligências, a qualquer
tempo, exigindo que a proponente apresente esclarecimentos ou complementação
da instrução do processo.

10.1.8

Serão desclassificadas as Propostas que estiverem incompletas, manifestamente inexequíveis, financeiramente incompatíveis com os objetivos da presente concorrência pública.

10.1.9

Serão classificadas as propostas que atenderem às condições exigidas neste Edital.

10.1.10

Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão procederá
ao desempate conforme disposto no parágrafo segundo do artigo 3º da Lei
8.666/93, sendo que em caso de persistência no empate, será realizado o sorteio,
conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 8.666/93.

10.1.11 Os documentos dos Envelopes nº 03 – Documentos para Habilitação, das proponentes
que ofertarem a melhor Nota Final (NF), serão abertos sequencialmente, sendo
rubricados os documentos neles contidos.
10.1.12 Os documentos dos Envelopes nº 03 – Documentos para Habilitação, serão apreciados, sendo inabilitadas as proponentes que apresentarem documentação incompleta, em desacordo com o solicitado, com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissões.
10.1.12.1 Fica assegurado à Comissão Especial de Licitação, o direito de realizar diligências, a
qualquer tempo, exigindo que a proponente apresente esclarecimentos ou complementação da instrução do processo.
10.1.13

A Comissão poderá para analisar os documentos de habilitação ou de propostas e,
ainda, outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para
melhor avaliação ou para realização de diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
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10.1.14

O resultado da análise das propostas técnicas e comerciais e dos documentos será
publicado no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.) e aguardará o decurso dos prazos recursais.

10.1.15

As dúvidas que surgirem durante as sessões serão esclarecidas pela Comissão, na
presença dos representantes das proponentes.

10.1.16

Os envelopes de documentos de habilitação das demais proponentes classificadas,
serão mantidos sob guarda da Comissão, até a respectiva assinatura do instrumento
contratual.

10.2

Finda a sessão pública, a Comissão elaborará ata relatando as principais ocorrências
da reunião, os atos praticados e justificando a escolha.

10.2.1

A ata da sessão pública será disponibilizada, na íntegra, no site da SMT/SETRAM e
publicada, de forma resumida, no Diário Oficial da Cidade.

11.
11.1

DIVULGACAO DO RESULTADO
O resultado final do julgamento da presente licitação será divulgado com a publicação no Diário Oficial do Município, assim como nos sítios
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br

http://eou

www.prefeitura.sp.gov.br/transportes, sem prejuízo da divulgação em outros
meios que entenda adequado.

12.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1

Qualquer interessado poderá recorrer ao ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de
Mobilidade e Trânsito, contra as decisões da Comissão Especial de Licitação, excetuadas as decisões de conteúdo meramente ordinatórias.

12.2

O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação da decisão ou da lavratura da ata, perante a Comissão Especial de Licitação, que
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poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Ilustríssimo Senhor Secretário
Municipal de Mobilidade e Trânsito, devidamente informado.
12.3

O recurso contra a habilitação, inabilitação, classificação ou desclassificação de proponente(s) será recebido com efeito suspensivo, podendo-se, ainda, atribuir a
mesma eficácia aos demais recursos, caso o Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito assim entender conveniente, por provocação ou não
da Comissão Especial de Licitação.

12.3.1

Enquanto não decidido o recurso a que se der efeito suspensivo, não será efetivada a
adjudicação do objeto ao vencedor do procedimento.

12.4

Interposto o recurso, a Comissão Especial de Licitação comunicará às demais proponentes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação ou publicação, limitada a discussão ao objeto recursal.

12.5

Caso a proponente queira cópias de documentos juntados ao processo, poderá obtêlas mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias requisitadas.

12.6

A intimação de todos os atos previstos neste capítulo será feita mediante publicação
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

12.7

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do começo e
incluir-se-á o do vencimento.

12.8

Os casos omissos deste procedimento serão decididos pela Comissão Especial de Licitação.

12.9

Decidido o Recurso Administrativo, o resultado será publicado no Diário Oficial da
Cidade

de

São

Paulo,

bem

como

nos

sítio

http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1

Na hipótese de inexistência de recursos relativos à classificação daquelas, transcorridos 5 (cinco) dias úteis, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o Ilustríssi-
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mo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito homologará e adjudicará
o objeto desta Concorrência Pública, mediante publicação na imprensa oficial.
13.2

Os Envelopes nº 03 das proponentes desclassificadas serão devolvidos somente após
a assinatura do contrato objeto do presente procedimento.

14.

DO PRAZO

14.1

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura.

15.

DA CONTRATAÇÃO

15.1

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de
Termo de Contrato, cuja minuta integra o presente Edital – Anexo I, e será firmada
entre o Poder Concedente e a Adjudicatária.

15.2

O registro da adjudicatária no Cadastro Informativo Municipal – CADIN Municipal impedirá a celebração do contrato, bem como de quaisquer pagamentos, nos termos
da Lei Municipal nº 14.094/05, do Decreto nº 47.096/06 e da Portaria nº 58/06-SF,
da Secretaria Municipal de Finanças.

15.2.1

Constatado o seu registro no CADIN Municipal, será concedido à adjudicatária o prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a respectiva constatação, para a devida regularização, o qual poderá ser prorrogado, a critério do Poder Concedente, permanecendo suspensa a formalização do contrato.

16.

DO REAJUSTE CONTRATUAL

16.1

O percentual ofertado na proposta comercial aplicável sobre as corridas efetuadas
pelos taxistas não sofrerá reajuste, salvo o caso em que restar constatado e certificado a existência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

17.

DAS OBRIGAÇÕES

17.1

As obrigações a serem contraídas por cada uma das partes deverão respeitar o disposto neste Edital e seus Anexos, Termo de Contrato, bem como na legislação aplicável.

18.
34
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18.1

Ficam as proponentes sujeitas à aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, em especial, as a seguir relacionadas.

18.2

Nos termos do §11 do art. 16 da Lei Municipal nº 13.278/02, cuja redação foi dada
pela Lei nº 14.145/06, a proponente que ensejar o retardamento da Concorrência
Pública, não mantiver sua proposta ou fizer declaração falsa, ficará impedida de
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital e/ou na legislação aplicável.

18.3

Caso a adjudicatária não compareça para assinar o contrato no prazo da convocação,
se recuse a fazê-lo, ou não atenda às condições citadas no item 15 deste Edital, ficará sujeita às seguintes penalidades:

18.3.1

Multa no valor líquido e certo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

18.3.2

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do inciso III do art. 87, inc.
III da Lei Federal nº 8.666/93.

18.3.3

A não assinatura do contrato com a adjudicatária, por qualquer das situações mencionadas no item 16.3. possibilitará ao Poder Concedente convocar a proponente
remanescente, na ordem de classificação, nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93.

18.4

É garantida prévia defesa do interessado antes da aplicação da sanção, no prazo de
cinco dias a contar do recebimento de notificação com essa finalidade.

18.5

Assinado o Termo de Contrato, a Contratada estará sujeita às demais penalidades
legais e às sanções previstas no instrumento respectivo, e que se encontram discriminadas no Anexo I – Minuta do Contrato.

18.6

A Proponente será intimada para realizar o pagamento das multas em 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da intimação.

18.6.1

Não havendo pagamento, o valor correspondente às multas será inscrito como dívida
ativa, podendo o Município levantar a garantia de proposta e, se for o caso, sujeitar
a devedora ao processo executivo judicial.
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19.
19.1

DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
A Concorrência Pública será processada pela Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº 06/21-SMT/SETRAM.GAB/2021, que terá a incumbência de conduzir todos os atos para a adequada condução dos trabalhos necessários à realização do concorrência pública.

19.2

A Comissão poderá solicitar auxílio de seus membros ou de agentes e órgãos da Administração Pública do Município.

19.3

Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função legal, a comissão
poderá:

(i)

solicitar às proponentes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documen
tos por elas apresentados;

(ii)

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar instrução do procedimento;

(iii)

prorrogar ou antecipar, respeitados os limites legais, os prazos de que trata o edital,
em caso de interesse público, caso fortuito ou força maior.

19.4

A recusa da proponente em fornecer esclarecimentos e documentos ou em cumprir
as exigências solicitadas pela comissão, nos prazos por ela determinados e de acordo com os termos do edital, poderá ensejar a sua desclassificação.

20.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1

As cláusulas previstas neste Edital e em seus anexos se interpretam de forma restrita
e sempre em favor da Municipalidade de São Paulo.

20.2

Este instrumento poderá ser alterado mediante consenso entre os partícipes e nas
hipóteses admitidas pela legislação.

20.3

As alterações serão realizadas por meio de Termo Aditivo, mediante publicação de
seu extrato no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

20.4

Ficam as proponentes cientes de que a simples apresentação das propostas indicam
que têm pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de
todas as condições gerais e peculiares de execução dos serviços, não podendo invo-
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car nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento do contrato.
20.5

As licitantes deverão apresentar no interior do envelope Proposta Técnica o Cronograma Linear de planejamento do tempo (em dias) para cumprimento de cada uma
das obrigações estabelecidas nas alíneas “a” a “y” do subitem 2.2 deste edital, levando em consideração a compatibilidade do tempo estabelecido nos itens da proposta técnica, devendo adotar o sistema de barras com a evolução física da execução de cada item de serviços.

20.6

As licitantes deverão apresentar no interior do envelope Proposta Comercial planilha
de estudo de viabilidade econômica, contendo todos os custos de investimento que
suportarão ao longo do contrato para desenvolvimento tecnológico, compra de materiais e demais insumos, bem como, todos os custos operacionais, contendo o Valor Presente Líquido - VPL, Taxa Interna de Retorno - TIR, cálculo do Payback descontado, Capital Requerido e Taxa Mínima de Retorno de Investimento, para apuração de quanto tempo conseguirá obter o retorno do investimento levando em consideração a Proposta Comercial apresentada.

20.7

A qualquer tempo, o Poder Concedente poderá, de acordo com a fase da Concorrência Pública, desqualificar a proponente, sem que a esta caiba direito a indenização
ou reembolso de despesa a qualquer título, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade comercial ou comprometa
sua capacidade financeira, técnica ou administrativa.

20.8

A proponente se obriga a comunicar ao Poder Concedente, a qualquer tempo, qualquer fato ou circunstância superveniente que seja impeditivo das condições de habilitação ou qualificação imediatamente após a sua ocorrência.

20.9

Aplicam-se ao presente procedimento e aos contratos dela decorrentes as normas
estatuídas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a qual dispõe sobre a
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a Administração Pública, em benefício ou interesse dessas pessoas, não
sendo excluída a responsabilidade individual de seus dirigentes ou de seus administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe de ato ilícito,
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igualmente não sendo excluída a obrigação de reparação integral do dano causado
mesmo no caso de aplicação das sanções previstas nesta lei anticorrupção.
20.10

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – Secretaria Executiva de Transporte
e Mobilidade Urbana – SMT/SETRAM reserva-se o direito de, a qualquer tempo e a
seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar, revogar, ou mesmo anular o
presente Procedimento, sem que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.

20.11

O Edital e seus Anexos, bem como as Propostas Técnicas e Comercial da adjudicatária serão partes integrantes do contrato a ser lavrado, independente de transcrição.

20.12

As proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas fornecidos, sob as penas da lei.

20.13

Os prazos previstos neste Edital e em seus Anexos serão contados em dias ‘corridos’,
se não houver nenhuma menção a ‘dias úteis’.

20.14

Os atos formais realizados em nome da Proponente deverão ser praticados pelo representante legal ou por ser procurador regularmente constituído, que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento de seleção e a responder pelos atos e
efeitos previstos neste edital.

20.15

A SMT/SETRAM resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente
Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração
pública.

20.16

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer conflitos existente
entre as partes.
São Paulo, 16 de setembro de 2021.
VALERIA SILVA
GOMES:17692158835

Assinado de forma digital por
VALERIA SILVA
GOMES:17692158835
Dados: 2021.09.16 15:09:37 -03'00'

Valéria Silva Gomes
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Portaria nº 06/SMT/SETRAM.GAB/2021
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.

ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº [●]
PROCESSO

: 6020.2021/0025892-6

CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
OBJETO:

Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.

VALOR: ____% (_______ por cento) de desconto sobre o valor de cada corrida.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de São Paulo, representado pela Secretaria
Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana – SETRAM, com sede na Rua Boa Vista, 128, São PauloSP, CNPJ sob o n. 46.392.155/0001-11, neste ato representada por seu Secretário Executivo, o Sr. LEVI
DOS SANTOS OLIVEIRA, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e de outro, a empresa [•],
localizada na Rua [•], na cidade de São Paulo – SP, CEP: [•], inscrita no CNPJ sob o n. [•], neste ato
representada por seu representante legal, Sr. [•], RG nº [•] e CPF nº [•], doravante designada
simplesmente CONTRATADA, nos termos do despacho autorizatório constante do processo
administrativo nº [•], com fundamento na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, nas disposições da
Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 44.279/03 com as respectivas alterações, resolvem celebrar o
presente contrato, de acordo com as cláusulas e condições a seguir dispostas.
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CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1.

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços voltados à operação, gerenciamento, evolução tecnológica e manutenção do aplicativo de
táxi oficial da Prefeitura do Município de São Paulo – SPTaxi, cujas descrições detalhadas encontram-se no Edital de Concorrência Pública nº [•]/2021-SMT/SETRAM e Termo de Referência constante do Anexo II, o qual passa a integrar este contrato.

1.2.

A prestação dos serviços de operação, gerenciamento manutenção e aperfeiçoamento do aplicativo consiste em:

a)

Disponibilizar amplamente a plataforma SPTáxi a todos os interessados em utilizar os serviços
de taxi do Município de São Paulo, viabilizando a universalização para chamada de profissionais taxistas devidamente regularizados perante o Departamento de Transportes Públicos DTP;

b)

Gerenciar e aprimorar as funcionalidades do aplicativo, corrigindo problemas nos prazos avençados na proposta;

c)

Manter e impulsionar o cadastramento de passageiros e taxistas;

d)

Gerenciar a realização do trajeto da corrida;

e)

Gerenciar a transação de pagamento, desde a pré-autorização, para reserva de limite do cartão para corrida estimada, até a finalização, de modo que o condutor possa conferir o valor informado pelo aplicativo através da conexão entre aplicativo e taxímetro, garantindo que haja
informação fiel à praticada pelo taxímetro no momento da cobrança do passageiro, ocorrendo
por conexões via bluetooth ou outra conexão semelhante;

f)

Promover ao final da corrida o estorno da pré-autorização e efetivação da transação final calculada de acordo com o taxímetro físico do veículo, devidamente aferido pelo IPEM, com
transmissão das informações autenticadas pelo taxímetro;

g)

Possibilitar que a transação a ser debitada no cartão do cliente esteja de acordo com o previsto no APP do cliente (nos casos de cobrança de pedágio ou de valores correlatos, deverá existir
disponibilização de campo adicional, para que o valor possa ser inserido pelo taxista, devendo
ser direcionada notificação ao cliente para que a cobrança no cartão esteja clara);

h)
40
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i)

Proporcionar segurança no armazenamento dos dados de cartão de crédito e débito em servidores homologados com o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento - PCI DSS;

j)

Implementar mecanismos Antifraudes em consonância com a Norma de Padronização ISO
27002;

k)

Viabilizar a autenticação das requisições dos serviços da API RESTFul baseado em OAuth2 utilizando JWT (JSON Web Token);

l)

Possibilitar a tokenização dos dados do Cartão de Pagamento e da conta bancária, permitindo
a rastreabilidade das operações por LOG de atividades;

m)

Gerar documento comprobatório que seus servidores que armazenam os dados de cartão de
crédito e débito são homologados com padrão PCI-DSS;

n)

Manter atendimento presencial em horários comerciais e atendimento por telefone ou chat,
disponível 24h por dia, todos os dias do ano;

o)

Viabilizar e disponibilizar ao Departamento de Transportes Públicos – DTP da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana –
SMT/SETRAM tela de gestão, permitindo geração de relatórios, contendo informações gerenciais e de toda a frota, constando:

I.

recebimento de corridas solicitadas, finalizadas e canceladas, por período selecionável;

II.

valor médio e valor total das corridas, por período selecionável;

III.

quilometragem média e total, por período selecionável;

IV.

tempo médio e tempo total das viagens, por período selecionável;

V.

quantidade de taxistas cadastrados no APP, por período selecionável;

VI.

veículos e motoristas ativos e inativos no APP;

VII.

mapa de calor (heat map);

VIII.

tela de gestão do passageiro, com todos os dados cadastrais e histórico de corrida;

IX.

tela de gestão do motorista, com todos os dados, incluído a fotografia, avaliação realizada pelo
usuário, histórico de corridas, forma de pagamento aceitas, status atual (logado ou deslogado),
tempo em que ficou logado no APP;

X.

relatório de inoperância e erros ocorridos no APP, com motivo e respectiva duração;
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XI.

Geolocalização de todos os veículos taxis cadastrados no APP, por placa individualizada dos veículos.

p)

Proporcionar e disponibilizar aos usuários dos serviços, chamadas individualizadas garantindo
a alternativa de escolha com acesso a todas as categorias do modal taxi, incluídas as dos taxis
Comum, Especial, Preto, Luxo e Acessível, bem como as demais categorias que por ventura vierem a ser criadas, devendo especificamente no caso de acesso à categoria luxo disponibilizar
no APP a informação de quais idiomas os profissionais estão habilitados a falar;

q)

Garantir aos portadores de deficiência a acessibilidade ao aplicativo, dando condições ao exercício aos seus direitos de cidadania e de participação social, conforme preleciona o caput e inciso I do artigo 3º da Lei 13.146/2015;

r)

Disponibilizar pagamentos mediante utilização de QRCODE (crédito e débito) e mediante Voucher empresarial (solução que permite as empresas cadastramento de seus funcionários para
uso dos taxis com pagamento mensal ou quinzenal).

s)

Manutenção do aplicativo SP Táxi e correção dos problemas nos prazos avençados;

t)

Manutenção do sistema relacionado ao condutor;

u)

Manutenção do sistema relacionado ao passageiro;

v)

Elaboração e acompanhamento dos cadastros dos condutores e dos passageiros no sistema;

w)

Gestão das corridas;

x)

Acompanhamento da prestação dos serviços pelos taxistas, notadamente quanto aos descontos concedidos e atendimento das obrigações estipuladas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, apresentando relatório mensal com as ocorrências constatadas;

y)

Melhorias no sistema visando maior segurança em sua utilização e eficiência na prestação dos
serviços pelos taxistas, ampliando a oferta do serviço na cidade de São Paulo com preços mais
vantajosos aos usuários.

z)

Providenciar, às próprias expensas da contratada, publicidade do aplicativo SPTáxi em canais
de mídia nas Redes Sociais, Chat Online, E-mail, Canais de Divulgação, Sites e blogs, Webinars,
E-mail marketing, Rádio ou TV, mediante a aprovação da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Trânsito.
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CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
2.1.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR
3.1.

A CONTRATADA será remunerada através da cobrança de ____% (_____ por cento) aplicada
sobre o valor da corrida realizada pelo taxista.

3.1.1.

No valor acima estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos e recursos
humanos sendo estas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, incluindo, ainda, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

3.2.

Não haverá nenhum pagamento por parte desta Administração.

3.3.

Não deverá ser cobrado dos profissionais taxista qualquer valor, salvo o percentual a ser descontado de cada corrida efetivada, conforme elencado no item 3.1 do presente instrumento

CLÁUSULA QUARTA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
4.1.

A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração direta oriunda da Contratante pela execução dos serviços previstos neste ajuste ou por quaisquer prestações de serviços correlatos.

4.2.

A remuneração da CONTRATADA se efetivará por meio de cobrança de percentual sobre o
valor da corrida realizada pelo taxista, através do aplicativo SPTAXI.

4.3.

Os pagamentos mencionados nesta Cláusula representam a única remuneração que a CONTRATADA poderá exigir pela execução do objeto do presente CONTRATO.

4.4.

O preço contratual representado pelo porcentual estabelecido na cláusula 3.1 não serão reajustados, salvo nos casos específicos em que fique comprovado de maneira inequívoca o desequilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste.
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CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.

A CONTRATADA assumirá a integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços contratados, de acordo com os requisitos estabelecidos no CONTRATO e com as normas
da legislação específica

5.2.

Fica estipulado o dia ____ /_____ /2021 para o início efetivo de operação, correspondente ao
prazo estabelecido na Proposta Técnica, contados da assinatura deste contrato.

5.2.1.

No prazo estabelecido no caput da cláusula 5.2, a Contratada deverá contar com toda
infraestrutura de recursos materiais e humanos integralmente disponíveis, atendendo, nesses
quesitos, todas as exigências estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos, para fins de
inspeção e fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

5.2.2.

A Contratada deverá cumprir com todos os prazos estabelecidos no Cronograma Linear do
tempo para cumprimento de cada obrigação estabelecida no edital, conforme constou da
Proposta Técnica da Contratada.

5.3.

Compete à CONTRATADA:

5.3.1.

Executar os serviços, em estrita conformidade com as especificações técnicas aplicáveis e demais elementos integrantes do Processo Administrativo 6020.2021/0025892-6;

5.4.

A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
sindicais e comerciais resultantes da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO,
bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas.

5.4.1.

A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos mencionados no item supra não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar
o CONTRATO.

5.5.

A CONTRATADA deverá adotar todas as providências no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de prevenção de acidentes vigentes,
devendo cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive o Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como Legislação
Complementar, Portarias e Normas Regulamentares pertinentes e atender as demais normas
legais.

5.6.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do CONTRATO, não reduzindo esta
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento, pela PREFEITURA, dos referidos serviços.
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5.7.

A CONTRATADA arcará integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessários,
inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de danos materiais
e/ou pessoais causados diretamente a seus empregados e a terceiros.

5.8.

A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
contratação com o Poder Público previstas na legislação em vigor.

5.9.

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as obrigações avençadas entre as partes, mesmo
após o término da vigência contratual, sem prejuízo de aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento dessas cláusulas.

5.10.

Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá devolver o sistema SPTaxi em funcionamento,
sem qualquer ônus à CONTRATANTE, com todas as atualizações realizadas no transcurso da
prestação dos serviços, exceto a Solução de Integração de Pagamento.

5.11.

A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais", quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e
modelos relativos aos serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste ajuste, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros.

5.12.

A CONTRATADA obriga-se a manter o serviço contratado em completo sigilo, e a não retirar ou
destruir qualquer indicação dele constante, referente à propriedade da CONTRATANTE, bem
como é vedada à divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro dos Taxistas
e passageiros e/o

5.13.

A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis para que seus funcionários
cumpram estritamente as obrigações por ela assumidas.

5.14.

Salvo para fins de segurança back-up a CONTRATADA não extrairá cópias, não permitirá que o
façam, nem reproduzirá qualquer parte do serviço contratado, sob qualquer forma, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.

Regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a prestação dos serviços objeto do CONTRATO.

6.2.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constadas
na execução do serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabíveis.
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6.3.

Aplicar as penalidades e sanções administrativas, cabíveis quando do descumprimento do objeto contratual por parte da CONTRATADA.

CLAUSULA SÉTIMA
DAS PENALIDADES
7.1.

Garantida a ampla defesa, poderá, em atenção ao disposto no artigo 87, I à IV, da Lei 8.666/93,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações
estabelecidas no presente Contrato, observadas a natureza e a gravidade da falta:

a)

Advertência;

b)

Multa;

c)

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

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2.

A CONTRATADA, além das sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, estará sujeita, ainda,
às seguintes penalidades:

7.2.1.

Será aplicado advertência no caso de atraso de quaisquer das obrigações assumidas, devendo
na reincidência ser aplicado a seguinte sansão:

7.2.1.1. Multa por dia de atraso de entrega em relação aos prazos fixados no presente contrato conforme Proposta Técnica e dispositivos do edital de licitação e seus anexos ou pela inutilidade
funcional de qualquer obrigação: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7.2.1.2. O prazo a que se refere a inutilidade funcional de qualquer obrigação, iniciará a partir da notificação da irregularidade expedida pela SMT/SETRAM.
7.2.2.

Multa pelo descumprimento de cláusula contratual relativa ao sigilo de informações dos usuários ou taxistas: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

7.2.3.

Multa por paralização parcial da operação do APP sem comunicação prévia e sem ciência ou
autorização da SMT/SETRAM: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

7.2.3.1. Multa por paralização parcial da operação do APP motivada, por tempo superior ao comunicado e autorizado pela SMT/SETRAM: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
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7.2.4.

Multa pela paralização total do APP, sem comunicação prévia e sem ciência ou autorização da
SMT/SETRAM: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

7.2.4.1. Multa por paralização total da operação do APP motivada, por tempo superior ao comunicado
e autorizado pela SMT/SETRAM: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
7.3.

As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa
prévia do CONTRATADO.

7.4.

As multas previstas nesta cláusula não terão caráter compensatório, mas meramente moratório e o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato vier a acarretar.

CLÁUSULA OITAVA
RESCISÃO
8.1.

Sob pena de rescisão automática, a CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar, no
todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem o consentimento expresso da PREFEITURA.

8.2.

Constituem motivos para rescisão de pleno direito do ajuste, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78, incisos I a XII, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e ainda nos seguintes:

a)

Não correção dos defeitos ou deficiências após devidamente notificados;

b)

Descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente exigidas, assim como
das condições constantes deste instrumento e proposta.

8.3.

Na hipótese de rescisão administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
CONTRATANTE, previstos no artigo 80 da lei federal mencionada no subitem anterior.

8.4.

A rescisão do presente CONTRATO poderá se dar por qualquer um dos meios previstos no
artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO
9.1.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do ajuste acarretará, a
critério da PREFEITURA, a suspensão ou a rescisão da avença.
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9.2.

Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementação, mediante a expedição de ordem de reinício.

9.3.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior isentará a CONTRATADA do pagamento das multas previstas na Cláusula Sétima do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1.

A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser fiscalizada e acompanhada pelos
técnicos designados pela CONTRATANTE.

10.1.1.1. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 54.873/14.
10.1.2.

Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do CONTRATO, em especial
quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1.

Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste CONTRATO poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

11.2.

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

11.3.

Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento
do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:

CONTRATANTE: SMT/SETRAM/ [•]: Rua Boa Vista, nº 128, ___º andar, Centro – São Paulo – SP.
CONTRATADA: [•]
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11.4.

Todas as comunicações, avisos ou pedidos, concernentes ao cumprimento do presente CONTRATO, serão sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO
12.1.

Fica eleito o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital, São Paulo, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, diante das testemunhas abaixo indicadas, que também o assinam.
São Paulo, [•] de [•] de 2021.
CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana – SETRAM

LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana – SETRAM

CONTRATADA: [•]

[•]
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

Nome:
RG:
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.
.
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

INTRODUÇÃO
Com o passar dos tempos, o crescimento da população e a mudança das necessidades dos
cidadãos demonstrou ser necessário que os serviços ofertados pela administração pública
atendessem, de forma adequada e respeitando o tempo, espaço, legislação e desejos dos
seus cidadãos. Movimentar-se de forma efetiva e segura dentro das cidades envolvem não
apenas os veículos, os corredores de transporte, as malhas viárias e ferroviárias. Tornou-se
necessário e imperativo que se favoreçam os projetos de Mobilidade Urbana dentro dos
planos de desenvolvimento das cidades, em particular das maiores cidades do planeta de
forma a melhorar a vida de seus habitantes e favorecer as atividades empresariais e sociais.
A cidade de São Paulo não poderia se furtar a apresentar soluções inovadoras e, cujos
custos, não fossem adequados e ajustados a realidade do “serviço público”, entregue aos
seus taxistas credenciados e através destes serviços aos cidadãos que se movem pelas ruas
de nossa cidade. Desta feita, gestar um sistema que integre e disponibilize aos taxistas
ferramentas tecnológicas modernas e financeiras (meios de pagamento) é que motivaram
esse projeto que ao entregar a solução a população e aos taxistas não onera em nenhum
Real (R$) os cofres públicos e nem transfere qualquer ônus ao cidadão.

2.

OBJETO

2.1.

Atualmente o serviço SPTáxi estava hospedado na empresa Alias Tecnologia S/A com retorno à Prefeitura Municipal de São Paulo em 16 de julho de 2021 e sua gestão é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. O objetivo deste processo é a
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transferência desta gestão de serviço para uma entidade externa que firmará compromisso
com a SMT/SETRAM, contemplando sua manutenção e evolução com empresa a ser contratada para gestão de serviço do programa SPTáxi.
2.2.

O Serviço SPTáxi é o Aplicativo Oficial de Táxi do Município de São Paulo. Ele foi criado em
parceria com o Município do Rio de Janeiro, que forneceu os códigos iniciais do seu próprio
aplicativo, o Táxi.Rio, e posteriormente foi adaptado às necessidades e especificidades de
nosso município.

2.3.

O aplicativo permite acesso somente a taxistas devidamente cadastrados no Departamento
de Transportes Públicos - DTP e com todas as suas obrigações em dia, assim como o do veículo. Os dados de cadastro e de login são validados em tempo real através de integração
entre a plataforma do SPTáxi e o Sistema de Gerenciamento de Transportes Públicos –
SGTP do DTP.

2.4.

O sistema SPTáxi contempla aplicativos de passageiros e taxistas nos sistemas operacionais
Android e iOS.

2.5.

O SPTáxi/Passageiro possui as funções mais comuns aos aplicativos de solicitação de táxi,
como solicitar táxi disponibilizando o endereço de destino para visualização antes do início
da corrida, dispor dos métodos de pagamento Dinheiro, Cartão de Débito e Cartão de Crédito, sendo que o taxista possui máquina para crédito e débito de cartões, esclarecendo
que estes equipamentos são de porte obrigatório. Consta ainda a estimativa previa do valor
da corrida, e a escolha do desconto desejado (0%, 10%, 20%, 30% e 40%) e trocar mensagens disponíveis no aplicativo com o motorista, ligar para o Taxista (no aplicativo do Passageiro), cancelar a corrida dentre outras funcionalidades.

2.6.

Da mesma forma, o aplicativo SPTáxi/Taxista permite ao motorista aceitar ou não uma corrida, ver o endereço do passageiro, ver o endereço de destino da corrida (caso o passageiro
tenha disponibilizado), receber ligações do passageiro, trocar mensagens disponíveis no aplicativo com o passageiro, escolher os métodos de pagamento da corrida que desejar Dinheiro, Cartão de Débito e Cartão de Crédito por gateway de pagamento ou através de máquina portada pelo taxista – opcionais, e escolher o desconto desejado (0%, 10%, 20%, 30%
e 40%) para oferecer aos passageiros.

3.

DEMANDA ESTIMADA

3.1.

Com base em estudos internos foram feitas estimativas sobre as demandas no Aplicativo
SPTáxi. Uma das estimativas foi em relação à quantidade de corridas mensais realizadas à
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época em que a PRODAM operacionalizava através de aplicativos celulares disponíveis no
mercado que geravam em torno de 50.000 corridas mensais com distância média de 7 Km.
3.2.

A cada corrida no SPTáxi cuja opção de pagamento seja cartão de crédito ou débito a Plataforma fará duas transações através do integrador, a primeira para pré validação do cartão e
a segunda para efetivação do pagamento, ou seja, como estimativa inicial temos a possibilidade de cerca de 30.000 transações mensais.

3.3.

Apenas para efeito de percepção, quando o aplicativo estava hospedado e sendo operado
pela a empresa PRODAM, ficou evidenciado que no último mês de operação (Julho de
2020) encontrava-se cadastrado na plataforma 24.396 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e seis) taxistas. Neste mesmo mês citado, foi apurado que a quilometragem média
das corridas eram de 7 (sete) Km com o tempo médio de viagem de 00:23 (vinte e três) minutos, tendo como valor médio das corridas R$ 25,09 (vinte e cinco reais e nove centavos).

3.4.

Lastreado nas informações ofertadas pelo Departamento de Transportes Públicos –DTP em
seu Sistema de Gerenciamento de Transportes Públicos – SGTP, consta atualmente no Município de São Paulo a quantidade de 44.202 (quarenta e quatro mil, duzentos e dois) profissionais taxistas em atividade com vinculo a Alvará de Estacionamento, podendo inferir,
portanto, que a demanda possa ser majorada a medida que ocorrer a total correção e aperfeiçoamento do aplicativo SPTaxi.

4.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

4.1.

A CONTRATADA para gestão do serviço SPTáxi deverá contar com equipe qualificada para
tal, de forma a que se garanta a manutenção da qualidade da prestação do serviço ao público.

4.2.

A equipe deverá contar com, no mínimo, as seguintes qualificações e profissionais cujo
vínculo deverá ser comprovado conforme solicitado na descrição de cada profissional.

4.2.1.

Gerente de projeto

4.2.1.1.

01 Profissional técnico responsável pelo gerenciamento do projeto, que faça a gestão da
execução como um todo, deverá acompanhar as equipes de desenvolvimento, de suporte
técnico e de infra-estrutura, sendo responsável pelo andamento e dos SLA´s estabelecidos
tanto para questões de infra quanto de desenvolvimento, responder pelos indicadores do
serviço. Além do que deverá acompanhar o suporte a equipe de atendimento/suporte. Este
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profissional deverá ter formação de nível superior, certificado PMP/PMI, e possuir vínculo à
empresa no regime CLT ou contrato de prestação de serviços.
4.2.2.

Gerente de desenvolvimento

4.2.2.1.

01 (um) Profissional técnico responsável pelo sistema, que faça a gestão do negócio como
um todo, deverá coordenar as equipes de desenvolvimento, de suporte técnico e de infraestrutura, sendo responsável pela manutenção dos SLA´s estabelecidos para questões de
desenvolvimento, por responder pelos indicadores do serviço, definir as prioridades de desenvolvimento de novas funcionalidades, definir as prioridades de correções de erros
(bugs), assim como pelos indicadores técnicos do SPTáxi. Além do que será um suporte a
equipe de atendimento/suporte. Este profissional deverá ter formação de nível superior na
área de sistemas da informação, especialização em no mínimo programação JAVA e/ou JAVA SCRIPT e/ou REACT, e possuir vínculo à empresa no regime CLT ou contrato de prestação de serviços.

4.2.3.

Consultor de segurança da informação

4.2.3.1.

01 (um) Profissional técnico responsável pela segurança da informação do sistema, que
garanta a segurança dos dados e do sistema. Este profissional deverá ter formação superior
na área de sistemas da informação, ser certificados em ITIL, COBIT e Certified Information
Systems Security Professional - CISSP, e possuir vínculo à empresa no regime CLT ou contrato de prestação de serviços.

4.2.4.

Equipe de desenvolvimento

4.2.4.1.

02 (dois) arquitetos de solução com bacharelado em ciência da computação ou formação
equivalente, além de analistas de negócio, analistas de sistemas, programadores, testadores, analistas de segurança e todos os outros profissionais forem necessários para atingir as
metas de disponibilidade, qualidade e evolução do sistema, acordadas com a SMT/SETRAM,
e possuir vínculo à empresa no regime CLT ou contrato de prestação de serviços.

4.2.4.2.

Esta equipe poderá variar de tamanho durante a execução do projeto, mas a empresa deverá garantir a disponibilidade dos profissionais de acordo com o plano de trabalho. A equipe deverá possuir vínculo à empresa no regime CLT ou contrato de prestação de serviços.

4.2.5.

Equipe de suporte ao público (Taxistas e Passageiros)
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4.2.5.1.

A entidade responsável pela gestão do serviço SPTáxi deverá coordenar o serviço de suporte ao público, podendo trabalhar com “contact centers” terceirizados, com a utilização de
tecnologias como “chat bot´s” ou URA´s, etc., entretanto deverá ter um gestor para este
serviço em seu quadro de funcionários, devendo este profissional ser dedicado ao SPTáxi.

5.

DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1.

Requisitos Gerais de Gestão do Serviço

5.1.1.

A gestão do Serviço SPTáxi deve contemplar, no mínimo, os seguintes aspectos:

a)

Hospedagem da aplicação em ambiente seguro e com alta disponibilidade;

b)

Gestão da disponibilidade do sistema;

c)

Manutenção Preventiva;

d)

Manutenção Corretiva;

e)

Evolução de funcionalidades de acordo com as necessidades e solicitações da
SMT/SETRAM;

f)

Segurança dos dados dos Taxistas, conforme especificado na LGPD;

g)

Segurança dos dados dos passageiros, conforme especificado na LGPD;

h)

Suporte aos Taxistas;

i)

Suporte aos Passageiros;

j)

Geração de relatórios gerenciais, de acordo com as necessidades da SMT/SETRAM;

k)

Geração de análises de dados, visando a melhoria do serviço de táxi no município de São
Paulo.

5.2.

Arquitetura atual do sistema

5.2.1.

A arquitetura atual empregada no sistema SPTáxi, contemplando toda sua estrutura substancial, encontra-se integralmente retratada neste ANEXO II.

5.3.

Linguagens de Programação

5.3.1.

A plataforma SPTáxi foi desenvolvida utilizando as seguintes tecnologias:

5.3.1.1.

ANDROID (taxista e passageiro)

5.3.1.2.

KOTLIN (Linguagem de programação multiplataforma)

5.3.1.3.

IOS (passageiro)

5.3.1.4.

SWIFT (Linguagem de programação da Apple)
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5.3.1.5.

APIs e Workers

5.3.1.6.

Nodejs (Interpretador utilizando a linguagem de programação Java Script)

5.3.1.7.

RABBIT MQ (Plugin de troca de informações e mensagens)

5.3.1.8.

REDIS (Banco de dados)

5.3.1.9.

MONGO DB (Banco de dados)

5.3.2.

A plataforma SPTáxi deverá continuar sendo desenvolvida em linguagens de programação e
recursos dos mais modernos, de alto desempenho e produtividade, compatível com as aplicações e portais mais utilizados atualmente, bem como as devidas integrações com banco
de dados, ambientes, IDEs e ferramentas de desenvolvimento, possuindo gestão de processos e equipe dentro destas ferramentas. Gerenciamento de produtividade tanto em desenvolvimento de aplicativos quanto sistemas web.

5.4.

Infraestrutura Mínima

5.4.1.

Para se iniciar o processo de transição do Datacenter do Município de São Paulo para o
designado pela entidade gestora do SPTáxi, o mesmo deverá contar com uma configuração
que suporte uma média mensal de 50.000 corridas, a cada corrida no SPTáxi cuja opção de
pagamento seja cartão de crédito ou débito a Plataforma fará duas transações através do
integrador, a primeira para pré validação do cartão e a segunda para efetivação do pagamento, ou seja, como estimativa temos a possibilidade de cerca de 30.000 transações mensais.

5.4.1.

Deverá o licitante optar por uma estrutura local ou por estrutura em nuvem, em Data Center de alto desempenho e capacidade, sendo que no caso de estrutura local demonstrar
possuir estrutura lógica e elétrica certificada, com monitoramento e disponibilidade conforme descrito abaixo:

5.4.1.1.

Contrato de confidencialidade e sigilo entre a prestadora de serviço de data center e a entidade gestora do SPTáxi.

5.4.1.2.

Firewall, IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System);

5.4.1.3.

Instalações elétricas adequadas, com a apresentação da ART:

5.4.1.4.

4 máquinas por salas de 500kva 3A- 2000 kva 3B -2000 kva;

5.4.1.5.

Presença nos principais pontos de tráfego na internet;

5.4.1.6.

Proteção contra queda de energia por no mínimo 02 (duas) horas;
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5.4.1.7.

Segurança física e lógica do local, com sistema de alarmes 24 (vinte e quatro) horas x 7 (sete) dias x 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

5.4.1.8.

Servidores espelhados de processamento e armazenamento de dados no local na modalidade ativo-ativo;

5.4.1.9.

Sistemas de refrigeração principal:

5.4.1.10.

As máquinas de ar condicionado da sala de computadores (CRAC) devem ser no mínimo do
tipo expansão direta (Direct eXpansion) e com fluxo down flow. Redundância de Refrigeração N+20%;

5.4.1.11.

Sistemas redundante semelhante a refrigeração principal;

5.4.1.12.

Vigilância e segurança de acesso ao prédio e à sala dos servidores: Serviço de Portaria
24x7x365 e Segurança armada (período noturno e de finais de semana). Entrada de visitantes permitida mediante a abertura de visita técnica pelo portal do cliente, a visita é validada
por um profissional de segurança. 1° Nível de acesso: Portaria blindada com sistema de eclusa e portão giratório com leitor de crachá, 2° Nível de acesso: Porta eclusa para acesso a
recepção, 3° Nível de acesso: Porta para acesso a áreas comuns, acesso com leitor de crachá, 4° Nível de acesso: Porta eclusa com leitor biométrico + crachá, que dará acesso ao
corredor técnico. (Somente áreas técnicas possuem acesso e clientes pré autorizados (clientes com ambientes dedicados), 5° Nível de acesso: Porta do data center controlado por leitor biométrico + pin code. (Somente áreas técnicas possuem acesso e clientes pré- autorizados (clientes com ambientes dedicados) + câmeras de CFTV - Retenção de até 90 dias.

5.4.1.13.

Logs de Acesso - Retenção de até 90 dias.

5.4.1.14.

Sistemas de detecção e combate a incêndio, conforme legislação Municipal do local de
instalação do DATACENTER:

5.4.1.15.

Recursos que serão utilizados para monitoramento constante do ambiente das instalações
físicas:

a)

Energia e refrigeração devem ser monitoradas por sistema 24x7x365.

b)

Qualquer evento o cliente deve ser comunicado via e-mail e SMS de imediato.

5.4.1.16.

Identificação da tecnologia e das características técnicas dos links de acesso à Internet e
dos recursos disponíveis para assegurar a redundância da banda utilizada.
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5.4.1.17.

Conexão redundante através de cabos e fibras com o data center, a qual disponibilizara
caminhos alternativo de roteamento e ao data center redundante, ambos utilizando protocolo BGP4.

5.4.1.18.

A aplicação SPTáxi deve possuir um ambiente de redundância/replicação com a mesma
especificação que o ambiente principal, mas com outra localidade, sendo de mesma espécie, estrutura e classificação.

5.4.1.19.

Tanto o ambiente principal quanto o de redundância/replicação devem estar localizados
em território nacional no caso de estrutura física, não se aplicando essa exigência na operação em nuvem.

5.5.

Requisitos de antecedentes técnicos da entidade gestora

5.5.1.

A entidade gestora deve possuir experiência em desenvolvimento de App e Websites de
mobilidade urbana, comprovada por atestado emitido por ente público ou privado, atendendo a demanda de interação com motoristas, usuários e o contratante.

5.5.2.

Experiência em desenvolvimento de sistemas de gestão, operações e serviços vinculados a
órgãos governamentais, como secretarias, como centros de tecnologias vinculados a tais
órgãos, respeitando todos os itens de segurança por eles solicitado.

5.5.3.

Conhecimento em APIs de desenvolvimento e comunicações, como WebServices, sendo
eles por meios seguros como Firewall, túneis com IPSec e não e VPNs específicas.

5.6.

Evolução da plataforma / funcionalidades

5.6.1.

A plataforma tecnológica que suporta o Serviço SPTaxi deverá ser continuamente atualizada e novas funcionalidades deverão ser incorporadas, bem como a manutenção deste deve
ser suprida conforme SLA acordado.

5.6.2.

Para tal, um processo de definição de “Roadmap” deverá ser implementado entre a entidade gestora do Serviço e a SMT/SETRAM através de ferramentas e recursos tecnológicos determinados no início da migração. A SMT/SETRAM receberá as solicitações do público em
geral repassando a entidade para analisarem a viabilidade e programarem as implementações conforme SLA após análise dos itens e aprovação por parte da SMT/SETRAM.

5.6.3.

Deverá ser implementada tecnologia aplicada para atender às pessoas com deficiência visual, a fim de tornar a funcionalidade da plataforma acessível ao público em geral.

5.6.3.1.

Deverão ser observados os Padrões Internacionais de Acessibilidade Digital de Web e Aplicativos.
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5.6.3.2.

A acessibilidade do aplicativo será submetida à análise e parecer final da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED.

5.7.

Requisitos de Segurança das Informações

5.7.1.

A entidade gestora do SPTaxi deverá garantir a privacidade dos dados em seus sistemas,
isso inclui:

5.7.1.1.

Dados dos taxistas:

5.7.1.2.

Dados cadastrais

5.7.1.3.

Corridas canceladas

5.7.1.4.

Corridas feitas

5.7.1.5.

Valores recebidos

5.7.1.6.

Dados das corridas:

5.7.1.7.

Taxistas

5.7.1.8.

Passageiros

5.7.1.9.

Horários

5.7.1.10.

Origem

5.7.1.10.1. Destino
5.7.1.10.2. Valor
5.7.1.10.3. Dados dos passageiros:
5.7.1.10.4. Dados cadastrais
5.7.1.10.5. Corridas solicitadas
5.7.1.10.6. Corridas canceladas
5.7.1.10.7. Corridas feitas
5.7.1.10.8. Valores pagos
5.7.1.10.9. Dados gerais do serviço
5.7.2.

Todas as informações devem ser protegidas nos moldes da Lei Geral de Proteção de Dados,
LGPD, mantidas em ambiente seguro e transmitidas, quando necessário, de forma segura
(Criptografada, por exemplo)
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5.8.

Disponibilidade do Serviço / Sistema

5.8.1.

Os sistemas que darão suporte ao Serviço SPTáxi deverão ter disponibilidade mínima de
99% (noventa e nove por cento) do tempo, tanto para acessos em aplicativos móveis IOS e
Android quanto para o portal em navegação web via browser, versão passageiros e taxistas.

5.9.

Suporte ao Taxista

5.9.1.

A entidade gestora do SPTaxi deverá contar com uma estrutura para suporte ao Taxista, e
esta deverá ser composta de:

5.9.1.1.

Contact Center

5.9.1.2.

Serviço de contato telefônico, portal, chat, para suporte geral ao taxista, desde dúvidas
sobre o funcionamento do aplicativo, suporte técnico para instalação, cadastramento,
questões específicas de passageiros, etc, a dúvidas e reclamações gerais sobre o serviço.

5.9.1.3.

Posto de atendimento presencial, no DTP

5.9.1.4.

Serviço presencial para os taxistas que tiverem necessidade deste tipo de suporte, contemplando os mesmos itens do serviço de contact center.

5.10.

Suporte ao Passageiro

5.10.1.

A entidade gestora do SPTaxi deverá contar com uma estrutura para suporte ao Passageiro,
esta deverá ser composta de:

5.10.1.1.

Contact Center

5.10.1.2.

Serviço de contato telefônico, portal, chat, para suporte geral ao passageiro, desde dúvidas
sobre o funcionamento do aplicativo, suporte técnico para instalação, cadastramento,
questões específicas de passageiros, etc, a dúvidas e reclamações gerais sobre o serviço.

5.11.

Integração com Sistemas da PMSP

5.11.1.

A entidade gestora do SPTaxi deverá manter as integrações atuais do sistema com os demais sistemas da Prefeitura do Município de São Paulo, especialmente com o Sistema de
Gerenciamento de Transportes Públicos - SGTP, que possui as informações cadastrais atualizadas dos Taxistas e dos veículos, de forma a garantir que, tanto o motorista quanto o veículo, encontram-se em situação cadastral regular perante o município.

5.11.2.

A plataforma deverá também, a critério da SMT/SETRAM, integrar-se ao sistema 156, para
fins de qualidade do serviço.
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5.12.

Informações a serem disponibilizadas à SMT/SETRAM

5.12.1.

Com a finalidade de se entender o serviço de taxi e de se melhorar a prestação do mesmo à
população, a entidade gestora do SPTaxi, disponibilizará informações gerenciais à
SMT/SETRAM/PMSP. Será disponibilizada uma série de relatórios com informações mínimas, para serem utilizadas para planejamento de ações de melhoria do transporte em São
Paulo, estas informações são:

5.12.1.1.

Mapas de calor de posicionamento de motoristas (24horas)

5.12.1.2.

Mapas de calor de posicionamento de passageiros (24 horas)

5.12.1.3.

Quantitativos de corridas (chamadas, completadas, canceladas, valores, distâncias) (Mensal)

5.12.1.4.

Informações dinâmicas e análises mais avançadas serão disponibilizadas pela entidade gestora à SMT/SETRAM mediante solicitação e devido acordo comercial entre as partes.

5.13.

Transição do Serviço

5.13.1.

Atualmente a plataforma tecnológica que suporta o Serviço SPTaxi está hospedada em Datacenter do Município e é mantida por equipe técnica do Município.

5.13.2.

A entidade gestora do SPTaxi deverá trabalhar em conjunto com a equipe técnica do Município de São Paulo para a transição da gestão da plataforma para a sua responsabilidade,
esta migração deverá ocorrer conforme cronograma geral, descrito abaixo.

5.13.3.

A transição deverá contar com, no mínimo, as seguintes atividades:

5.13.3.1.

Apresentação/revisão da documentação da solução

5.13.3.2.

Detalhamento do funcionamento dos módulos da plataforma

5.13.3.3.

Detalhamento da Infraestrutura

5.13.3.4.

Revisão conjunta do código

5.13.3.5.

Ativação da Aplicação no datacenter da Entidade Gestora

5.13.3.6.

Suporte por parte da equipe técnica da PMSP para a ativação da aplicação no novo Datacenter

5.13.3.7.

Simulações/testes conjuntos

5.13.3.8.

Planejamento de “cut over”
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5.13.3.9.

Transição da estrutura de suporte

5.13.3.10.

“Virada” do serviço (Cut Over)

5.13.3.11.

Acompanhamento inicial da operação (baby sitting)

5.14.

Geolocalização com base em serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de
satélite

5.14.1.

A geolocalização é a identificação da localização geográfica de um objeto ou usuário de
forma instantânea. Ela funciona como um localizador, em que é possível saber, através de
um dispositivo conectado à internet, as suas coordenadas geográficas dentro da amplitude
dos mapas, imagens de satélite e recursos, conforme hoje encontra-se implementado na
plataforma SPTaxi.

5.14.2.

Para o motorista: Tal recurso permite que o motorista identifique e se desloque até a localização do passageiro e oferece a direção no mapa ponto-a-ponto, o que facilita chegar no
local desejado. Também auxilia no deslocamento indicando a rota no momento da “corrida”, serviço contratado pelo passageiro.

5.14.3.

Para o passageiro: Apresenta a prévia da corrida. Indica o melhor caminho, previsão de
chegada do motorista, e previsão de chegada ao destino. Além disso, também fornece uma
estimativa de preço e tempo ao passageiro, pois utiliza informações de tempo real para encontrar o melhor trajeto.

5.14.4.

SPTaxi

já

possui

esse

recurso

e

deve

continuar

possuindo.

Atualmente

a

SMT/SETRAM/PMSP é a detentora das licenças desta ferramenta para uso no SPTaxi.
5.15.

Meios de pagamento

5.15.1.

DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

5.15.1.1. Considerando a necessidade de incluir meios de pagamentos digitais no Aplicativo SPTaxi para
facilitar os cidadãos quanto ao pagamento das corridas de táxi com cartões de crédito, débito e pré pago, considerando todas as “bandeiras” disponíveis no mercado e também, aumentar a segurança dos Taxistas no recebimento do serviço, foi identificada a necessidade
de contratar um “Ente Integrador” para viabilizar a integração junto aos “Adquirentes Autorizadores” (FIS, Amex e Cielo entre outros), de acordo com as especificidades da Plataforma SPTAXI e a legislação vigente.
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5.15.2. ARQUITETURA MEIO DE PAGAMENTO
5.15.2.1.

Com a arquitetura proposta espera-se estabelecer uma integração entre o Aplicativo utilizado pelo Passageiro via Plataforma SPTaxi e os autorizadores de pagamento, também denominados pelo mercado como Adquirentes.

5.15.2.2.

A CONTRATADA deverá fornecer um subconjunto de serviços que deverão ficar disponíveis
para acesso pela internet. Esse produto terá comunicação online diretamente com a Plataforma dos Adquirentes e também, terá uma interface através de API RESTFul para o envio e
recebimento de requisições para integração com a Plataforma SPTAXI, conforme a figura a
seguir.
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5.15.3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
5.15.3.1.

Requisitos funcionais

5.15.3.1.1. A seguir detalhamos os Requisitos Funcionais que devem estar previstos na Solução de
Integração de Pagamento.
5.15.3.2.

Cadastro de Taxistas

5.15.3.2.1. Os Taxistas deverão ser cadastrados para receberem os valores das transações de pagamento dos passageiros com cartão de crédito, debito e vouchers.
5.15.3.3.

Cadastro de Contas Correntes de Taxistas

5.15.3.3.1. Os dados da conta corrente dos Taxistas precisarão ser cadastrados para que o saldo das
transações de pagamento seja transferido periodicamente. As contas correntes devem obrigatoriamente ter a titularidade dos Taxistas cadastrados no sistema.
5.15.3.4.

Consulta de Saldo de Transações de Pagamento para Taxistas

5.15.3.4.1. Deverá ser disponibilizado mecanismo de consulta para os Taxistas para visualização de
saldo das transações de pagamento, bem como as transferências realizadas para a sua conta corrente.
CONCORRÊNCIA nº 002/SMT/SETRAM/2021 – Processo 6020.2021/0025892-6

63

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana

5.15.3.5.

Transferência de Fundos de Adquirentes para Taxistas

5.15.3.5.1. Os saldos das transações de pagamento com o cartão de crédito, débito e vouchers deverão ser transferidos diretamente da conta corrente do Adquirente para a conta corrente
dos Taxistas de forma automática, na data da liberação do crédito de acordo com o contrato.
5.15.3.6.

Cadastro de Passageiros

5.15.3.6.1. Os passageiros deverão ser cadastrados para realizarem as suas transações de pagamento
com cartão de crédito e débito.
5.15.3.7.

Cadastro de Cartão de Crédito e Débito de Passageiros

5.15.3.7.1. Os dados do cartão de crédito e débito dos passageiros precisam ser cadastrados no ambiente seguro do Adquirente, para que as transações de pagamento sejam realizadas sem a
necessidade do passageiro, informar as suas credenciais do cartão de crédito e débito, a
cada ocorrência. É de responsabilidade da CONTRATADA a segurança dos dados de cartões
de crédito e, débito do passageiro.
5.15.3.8.

Transações de Pagamento de Passageiros

5.15.3.8.1. As transações de pagamento com o cartão de crédito e débito dos passageiros deverão ser
precedidas de autorização imediata do Adquirente, com tempo máximo de 120 (cento e
vinte) segundos após o seu recebimento, caso contrário às transações serão finalizadas. A
efetivação do pagamento ocorrerá ao final da corrida com a atualização dos valores a serem pagos.
5.15.3.9.

Divisão do Saldo das Transações de Pagamento

5.15.3.9.1. As transações de pagamento com o cartão de crédito e débito deverão ter a possibilidade
de divisão dos saldos entre outros recebedores além dos taxistas, seja por valor fixo ou por
percentual.
5.15.3.10.

Atualização de Status das Transações

5.15.3.10.1. As atualizações de status das transações deverão ser registradas e também, estar disponíveis para a consulta, tanto nas transações de pagamento com o cartão de crédito e débito,
quanto nas transferências de saldo para as contas correntes dos taxistas.
5.15.3.11.
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5.15.3.11.1. Os problemas de funcionamento da Solução de Integração de Pagamentos encontrados
pelos Taxistas, Passageiros durante a execução serão registrados pela Plataforma SPTaxi e
encaminhados via Solução de Integração de Pagamentos para providências. O acompanhamento das reclamações (atualização de informações cadastrais, transações de pagamento, transferências de fundos, infraestrutura e outras) se dará de forma integrada.
5.15.3.12.

Cancelamento de Transação de Pagamento

5.15.3.12.1. As transações de pagamento com o cartão de crédito e débito dos passageiros deverão ter
a possibilidade de cancelamento para permitir o estorno da operação financeira pelo Adquirente, caso seja identificado algum sinistro na cobrança do serviço.
5.15.3.13.

Lista de Funcionalidades:

5.15.3.13.1. A seguir estão descritos a relação de funcionalidades das atividades do processo completo
de pagamento envolvendo Passageiro, Taxista, Integrador, Adquirente e Plataforma SPTaxi.
5.15.3.13.2. O Taxista envia os seus dados de cadastro informando as suas referências bancárias para o
Integrador através da plataforma SPTaxiI.
5.15.3.13.3. O Passageiro envia os seus dados de cadastro informando as suas credenciais de pagamento para o Integrador através da plataforma SPTaxi.
5.15.3.13.4. O Passageiro solicita uma corrida informando o meio de pagamento à Plataforma SPTaxi.
5.15.3.13.5. A Plataforma SPTaxi disponibiliza um Taxista para o Passageiro.
5.15.3.13.6. A Plataforma SPTaxi solicita pré-autorização de pagamento da corrida do Passageiro ao
Integrador.
5.15.3.13.7. O Integrador envia a validação da pré-autorização de pagamento da corrida do Passageiro
para a Plataforma SPTaxi.
5.15.3.13.8. O Taxista aceita a corrida do Passageiro.
5.15.3.13.9. O Taxista inicia a corrida do Passageiro.
5.15.3.13.10.

O Taxista a encerra a corrida do Passageiro.

5.15.3.13.11.

A Plataforma SPTaxi calcula o preço final da corrida do Passageiro.

5.15.3.13.12.

A Plataforma SPTaxi os dados finais para transação de pagamento da corrida, dados da

pré-autorização e do Taxista para o Integrador.
5.15.3.13.13.

O Adquirente processa o pagamento do Passageiro.
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5.15.3.13.14.

O Integrador notifica o resultado da transação de pagamento à Plataforma SPTaxi.

5.15.3.13.15.

O Integrador divide os valores do pagamento do Passageiro. (OPCIONAL)

5.15.3.13.16.

A Plataforma SPTaxi notifica o resultado da transação ao Passageiro.

5.15.3.13.17.

A Plataforma SPTaxi notifica o resultado da transação ao taxista.

5.15.3.13.18.

O Adquirente credita os valores nas contas do Taxista e outros. (OPCIONAL)

5.15.3.13.19.

O Integrador disponibiliza o saldo das transações de pagamento realizadas para o Taxis-

ta.
5.15.3.13.20.
5.15.3.14.

O Integrador realiza transferência do valor da corrida com os descontos para o Taxista.

Requisitos Não Funcionais

5.15.3.14.1. Alta performance no processamento das seguintes requisições:
5.15.3.14.2. Cadastramento de Passageiros;
5.15.3.14.3. Cadastramento de Taxistas;
5.15.3.14.4. Pré-autorização de pagamento;
5.15.3.14.5. Transação de Pagamento;
5.15.3.14.6. Segurança na troca de dados entre os servidores por HTTPS;
5.15.3.14.7. Segurança no armazenamento dos dados de cartão de crédito e débito em servidores homologados com o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento PCI DSS;
5.15.3.14.8. Mecanismos Antifraudes em consonância com a Norma de Padronização ISO 27002;
5.15.3.14.9. Autenticação das requisições dos serviços da API RESTFul baseado em OAuth2 utilizando
JWT (JSON Web Token);
5.15.3.14.10.

Tokenização dos dados do Cartão de Pagamento;

5.15.3.14.11.

Tokenização dos dados de Conta Bancária;

5.15.3.14.12.

Rastreabilidade das operações por LOG de atividades;

5.15.3.15.

Para comprovar o atendimento aos requisitos não funcionais a LICITANTE deve apresentar:

5.15.3.15.1. Relatório de desempenho do tempo gasto de processamento entre a recepção das requisições HTTP e a entrega das respostas pelo servidor web;
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5.15.3.15.2. Relatório do LOG de atividades da Solução de Integração de Pagamentos entre a Plataforma
SPTaxi, Integrador e Adquirentes;
5.15.3.15.3. Documento comprobatório que seus servidores que armazenam os dados de cartão de
crédito e débito são homologados com padrão PCI-DSS;
5.15.3.16.

Situações Não Previstas

5.15.3.16.1. Durante todo o período do contrato caso sejam identificadas situações vinculadas à legislação ou aos requisitos funcionais e não funcionais que requeiram manutenções na Solução
de Integração de Pagamento ou na Plataforma SPTaxi, poderá haver manutenções corretivas e/ou adaptativas. Estas manutenções serão executadas após concordância e anuência
entre a CONTRATANTE e a CONTRATRADA.
5.15.4.

DA SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PAGAMENTO

5.15.4.1.

É de responsabilidade da SMT/SETRAM:

5.15.4.1.1. Conceder acesso ao ambiente de homologação aos serviços da API da Plataforma SPTAXI
para a execução dos processos de: Cadastro de Taxistas, Cadastro de Passageiros, Solicitações de Corrida com forma de pagamento por cartão e Consulta de saldo dos pagamentos e
autorizações;
5.15.4.1.2. Disponibilizar documentação dos serviços para a execução dos processos acima listados;
5.15.4.1.3. Disponibilizar as seguintes estruturas de dados esperada no processo de integração:
a)

Cadastro de Taxista com conta corrente;

b)

Cadastro de Passageiro com cartão de crédito e débito;

c)

Registro das corridas com pagamento;

5.15.4.2.

É de responsabilidade da PROPONENTE:

5.15.4.2.1. Disponibilizar as API’s para receber as requisições de acordo com Item 4 deste Termo de
Referência para;
5.15.4.2.2. Demonstrar o funcionamento da solução online (via internet), para a equipe técnica
SMT/SETRAM.
5.15.4.3.

Resultado Esperado das Operações:

5.15.4.3.1. Todas as transações serão validadas de acordo com a consistência dos dados e os resultados das operações serão entregues através da geração de arquivos no formato JSON considerando os itens abaixo:
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a)

Taxistas cadastrados com os dados de Conta Corrente;

b)

Extrato dos Saldos das Transações de Pagamento para Taxistas;

c)

Registro das Transferências de Fundos do Integrador para Taxistas;

d)

Passageiros cadastrados;

e)

Cartões de Crédito cadastrados;

f)

Registro das Transações de Pagamento dos Passageiros;

g)

Registro das Atualizações de Status das Transações.

5.16.

DOS PRAZOS

5.16.1.

O Contrato terá vigência inicial de 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por prazo menor, igual ou superior ao inicial firmado, desde que seja
respeitado os limites previstos na Lei Federal nº 8.666/93;

5.16.2.

Os serviços serão iniciados em até 07 (sete) dias úteis a contar da data de entrega da Ordem de Início dos Serviços e desde que a etapa de passagem do APP em poder da
SMT/SETRAM tenha sido completada de forma satisfatória e em conformidade com o disposto anteriormente (integridade de dados, base de dados e demais características);

5.17.

DA OPERACIONALIZAÇÃO

5.17.1.

Credenciamento

5.17.1.1.

O credenciamento do Taxista à Solução de Integração de Pagamentos será realizado a partir
da Plataforma SPTáxi por meio de Aceite do Termo de Uso referente ao Contrato Público
com a CONTRATADA (Integrador da Solução de Pagamento);

5.17.2.

Prazos para crédito de valor para o taxista

5.17.2.1.

Os recebíveis deverão ser liquidados de forma automática nas contas do Taxista, sem necessidade de requisição prévia;

5.17.2.2.

O prazo para liquidação dos recebíveis será de até dois dias úteis a contar da data da transação de pagamento (D + 2);

5.17.3.

Percentual de cobrança junto aos taxistas

5.17.3.1.

A única cobrança ao Taxista é o percentual fixado pelo Proponente no resultado deste Concorrência Pública;
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5.17.3.2.

Não serão permitido quaisquer outras cobranças, custos adicionais, sobretaxas, se não a
fixada.

5.17.3.3.

A Proponente vencedora desde que não onere a municipalidade ou o percentual fixado no
resultado deste Concorrência Pública, poderá, desde que previamente autorizado pela
CONTRATANTE, viabilizar receitas alternativas para custeio e manutenção do aplicativo SPTAXI.

5.18.

DA FISCALIZAÇÃO E ACEITE DO OBJETO

5.18.1.

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os
atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por
seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais;

5.18.2.

A Fiscalização da execução dos serviços caberá a comissão designada por ato da autoridade
competente no âmbito da SMT/SETRAM. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos
que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa;

5.18.3.

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos
de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer
os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e
que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades;

5.18.4.

Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a
permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento,
todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom
desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas;

5.18.5.

A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros,
do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços
contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos;

5.18.6.

Os serviços prestados em desacordo com a especificação deste TR, do Edital e seus Anexos,
e da Proposta deverão ser recusados pelo responsável pela fiscalização do contrato, que
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anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação;
5.19.

DAS OBRIGAÇÕES

5.19.1.

DA CONTRATANTE

5.19.1.1.

Fornecer ambiente de integração da Plataforma SPTaxi para viabilizar os fluxos previstos no
item 5.11 deste Termo de Referência incluindo todos os códigos fontes, arquitetura do sistema, documentação e registros do sistema, base de dados, histórico, traces e demais itens
que suportem a passagem do sistema em sua totalidade;

5.19.1.2.

Assumir e dar cumprimento aos prazos de transição e passagem estabelecidos no cronograma inicial a ser apresentado quando da assinatura do contrato;

5.19.1.3.

Designar um responsável para ser o interlocutor com o coordenador do serviço da CONTRATADA;

5.19.1.4.

Designar um ponto focal dentro da SMT/SETRAM para ser o único e especial interlocutor
para coordenar e responder pela passagem do sistema;

5.19.1.5.

Realizar a fiscalização do objeto deste Termo de Referência.

5.19.2.

DA CONTRATADA

5.19.2.1.

Disponibilizar Solução de Integração de Pagamento obedecendo aos serviços descritos no
Item 5.15 deste Termo de Referência;

5.19.2.2.

Efetivar contrato de prestação de serviço com cada Taxista que faça adesão ao Termo de
Uso através da Plataforma SPTáxi;

5.19.2.3.

Designar um profissional que será responsável pela coordenação do serviço;

5.19.2.4.

Tomar as medidas preventivas relativas à segurança da informação e das transações financeiras, necessárias para evitar danos aos Taxistas e Passageiros, em consequência da execução dos serviços prestados;

5.19.2.5.

Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de
qualquer natureza, que causar aos Taxistas e passageiros, decorrentes da execução do objeto desta contratação, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

5.19.2.6.

Gerir e coordenar pagamentos aos Taxistas que sejam decorrentes de transações realizadas
via a Solução de Integração de Pagamento;
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5.19.2.7.

Ter a custódia dos dados do cartão de crédito e débito dos passageiros e das contas bancárias dos Taxistas em ambiente seguro no padrão PCI DSS;

5.19.2.8.

Disponibilizar Website e mobile application para os Taxistas acompanharem e administrarem o fluxo da conta digital associada às suas transações junto ao Integrador;

5.19.2.9.

Disponibilizar uma Central de Atendimento (24x7x365) através de telefone e site, para esclarecer dúvidas e resolver pendências dos Taxistas de acordo com os níveis de serviço abaixo elencados:

5.19.2.10.

Reclamações sobre Atualização de Informações Cadastrais: 24 horas;

5.19.2.11.

Reclamações sobre Transações de Pagamento: 12 horas;

5.19.2.12.

Reclamações sobre Transferências de Fundos: 12 horas;

5.19.2.13.

Reclamações sobre Segurança: 1 hora;

5.19.2.14.

Reclamações sobre Infraestrutura: 1 hora;

5.19.2.15.

Demais Reclamações: 48 horas.

5.19.2.16.

Disponibilizar um portal para a CONTRATANTE acompanhar e administrar os níveis de serviço prestados em conformidade ao contratado, disponibilizando:

5.19.2.17.

Número de transações por período;

5.19.2.18.

Número de transações com sucesso;

5.19.2.19.

Número de transações com insucesso e respectivos motivos;

5.19.2.20.

Relação de transações onde o Taxista efetuou a corrida e não recebeu o valor;

5.19.2.21.

Relatório consolidado dos atendimentos realizados com os níveis de atendimento alcançados;

5.19.2.22.

Informações e gráficos de disponibilidade da solução de integração e tempo das respostas
às requisições;

5.19.2.23.

A Solução de Integração de Pagamento deve manter o nível de disponibilidade dentro do
padrão de 99,8%, sob pena da aplicação das sanções previstas deste Termo de Referência;

5.19.2.24.

Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros,
processos e licenças relativas à execução desta contratação, eximindo a CONTRATANTE das
consequências de qualquer utilização indevida;
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5.19.2.25.

As taxas de cobranças estabelecidas neste Certame deverão ser obedecidas nos contratos
que serão firmados com os Taxistas e deverão ser mantidos durante a vigência deste contrato;

5.19.2.26.

A CONTRATADA não poderá se recusar a cadastrar qualquer Taxista que tiver feito adesão à
Plataforma SPTaxi;

5.19.2.27.

A CONTRATADA deverá solicitar a anuência da SMT/SETRAM em caso de implementação de
alterações a Solução de Integração de Pagamento utilizada, que impliquem em modificações de procedimentos operacionais na Plataforma SPTaxi;

5.19.2.28.

Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessária à completa execução dos serviços;

5.19.2.29.

A CONTRATADA deverá apresentar no momento da assinatura do contrato possuir Contrato
como subadquirente ou afins de uma ou mais adquirentes de acordo com as normas vigentes do Banco Central do Brasil;

5.19.2.30.

CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização da CONTRATANTE solicite
todos os dados e elementos referentes à execução do contrato exceto daqueles protegidos
por sigilo.

5.20.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.20.1.

A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração direta oriunda dos cofres públicos
municipais ou da Contratante pela execução dos serviços descritos no Objeto deste TR ou
por quaisquer prestações de serviços correlatos;

5.20.2.

A remuneração do contrato a ser formalizado, se efetivará por meio de cobrança da CONTRATADA aos Taxistas, pelo uso do SP/TAXI, e utilizará o percentual obtido no Concorrência
Pública.

5.21.

SIGILO E RESTRIÇÕES DAS INFORMAÇÕES

5.21.1.

A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais", quaisquer
informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste ajuste, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros.
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5.21.2.

A CONTRATADA obriga-se a manter o Serviço Contratado em completo sigilo, e a não retirar
ou destruir qualquer indicação dele constante, referente à propriedade da CONTRATANTE,
bem como é vedada à divulgação, por qualquer modo e a qualquer título, sem prévia e expressa autorização da SMT/SETRAM, de qualquer dado ou informação acerca do cadastro
dos Taxistas e passageiros e/ou valores transacionados por meio da Solução de Integração
de Pagamentos;

5.21.3.

Compromete-se ainda a tomar todas as medidas cabíveis para que seus empregados cumpram estritamente a obrigação por ela assumida. Salvo para fins de segurança back-up a
CONTRATADA não extrairá cópias, não permitindo que o façam, nem reproduzirá qualquer
parte do Serviço Contratado, sob qualquer forma, sem o prévio consentimento, por escrito,
da CONTRATANTE.

6.

CRONOGRAMA

6.1.

Todas as atividades descritas acima deverão ser acompanhada conforme cronograma definido na proposta técnica da CONTRATADA.

6.2.

As equipes deverão ter cada uma um Gerente de Projetos, capacitado, para coordenar as
atividades, recursos, cronograma e, principalmente, a comunicação com as partes interessadas, especialmente com os taxistas.
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ANEXO I-A
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.

ANEXO III MODELOS DE PROPOSTAS
ANEXO III.a
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
A ____________(nome da proponente e qualificação)____________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________________, estabelecida à ________________________, telefone nº
______________, email _________________, propõe a gestão, manutenção e gerenciamento
do aplicativo SPTáxi, conforme Anexo II – Termo de Referência, nas seguintes condições de
proposta técnica:
Conhecimento Técnico e Prático da tecnologia PCI DSS
(Payment Card Industry - Data Security Standard)

EXPERIÊNCIA

[ ] Declaração ou atestado,
comprovando ter utilizado a
tecnologia
em
qualquer
projeto anterior, sem conter
Documento demonstrando ter feito ou estar fazendo uso certificação 3DVS2.
da tecnologia para disponibilizar na plataforma ambiente
[ ] Comprovação de utilização
PCI para as transações financeiras e certificação 3DVS2
da tecnologia em Projeto
para o Gateway de Pagamento.
semelhante, com execução
finalizada, atestado por ente
público e privado, contendo a
Certificação 3DVS2.
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Espécie de Projeto Idêntico ou Semelhante

Característica do Projeto
[ ] Apresentação do Projeto
sem qualquer atestado ou
Certificação.

Projeto com demonstração técnica de solução com
funcionamento prático, de integração do taxímetro físico
com o device (aparelho celular) do condutor, inclusive de
forma off-line, auferindo com precisão a distância e tempo
decorrido por corrida de acordo com a tarifa pública do
taxi autorizada pelo Poder Público.

[ ] Apresentação do projeto,
ainda em fase de teste, com
atestado emitido por ente
público ou privado, sem
Certificação.
[ ] Apresentação de Projeto
finalizado,
com
atestado
emitido por ente público ou
privado e com Certificação.

Experiência em Projetos Idênticos ou Semelhantes

Característica do Projeto
[ ] Apresentação de Projeto
sem testado ou Certificação.

Projeto com demonstração técnica de que possui
tecnologia para disponibilizar na plataforma meio de
conferência de tarifas, seguindo critérios técnicos do
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial, com certificação de
maneira direta pelo INMETRO ou de modo indireto por
organismos acreditados.

[ ] Apresentação do Projeto
ainda em teste, com atestado
emitido por ente público ou
privado.
[ ] Apresentação de Projeto
finalizado,
com
atestado
emitido por ente público ou
privado e com Certificação
INMETRO.

(Observação 1: Deverá o proponente assinalar nos quadros acima somente uma das
alternativas a qual embasou a proposta, sob pena de incorrer em inabilitação.)
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Prazo para
Operação

Item

Capacidade Técnica da Equipe para Implantação

I.

Aplicação de tecnologia de meios de pagamento (gateway de
pagamento) integrado a plataforma de cobrança de serviços
disponibilizados nas plataformas ANDROID e IOS, com ambiente
PCI para as transações financeiras com certificação 3DVS2.

___ (________)
dias contados da
assinatura do
contrato.

Funcionamento da integração do taxímetro físico com o device
(aparelho celular) do condutor, inclusive de forma off-line,
auferindo com precisão a distância e tempo decorrido por corrida
de acordo com a tarifa pública do táxi no Município de São Paulo.

___ (________)
dias contados da
assinatura
do
contrato.

III.

Disponibilizar no APP aos usuários dos serviços chamadas
individualizadas garantindo a alternativa de escolha com acesso a
todas as categorias do modal incluídas a dos taxis Comum,
Especial, Preto, Luxo e Acessível.

___ (________)
dias contados da
assinatura
do
contrato.

IV.

Garantir aos portadores de deficiência a acessibilidade ao
aplicativo, dando condições ao exercício aos seus direitos de
cidadania e de participação social, conforme preleciona o caput e
inciso I do artigo 3º da Lei 13.146/2015.

___ (________)
dias contados da
assinatura
do
contrato.

II.

(Observação 2: Deverá a proponente preencher no quadro acima a quantidade de dias que
disponibilizará para o início da operação as obrigações.)
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos a contar da data da abertura da sessão
pública da Concorrência Pública em epígrafe.
(Local),

de

de 2021.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa
Nome:
R.G.:
CPF:
Cargo:
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.

ANEXO III MODELOS DE PROPOSTAS
ANEXO III.b
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
A ____________(nome da proponente e qualificação)____________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________________, estabelecida à ________________________, telefone nº
______________, email _________________, propõe a gestão, manutenção, aprimoramento e
gerenciamento do aplicativo SPTáxi, conforme Anexo II – Termo de Referência, nas seguintes
condições:

Percentual de desconto sobre o valor da corrida: ____% (__________________) por cento

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado nos termos
da lei.
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias corridos a contar da data da abertura da sessão
pública da Concorrência Pública em epígrafe.

Declara, sob as penas da Lei, que:
O percentual proposto inclui todos os insumos para operacionalização do objeto a ser
contratado como taxa de adquirência, todos os impostos, taxas, materiais e equipamentos e
pessoal envolvido na prestação do serviço, bem como quaisquer outras despesas necessárias e
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não especificadas no Termo de Referência, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto
da contratação proposta.
A presente proponente atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e seus
anexos relativas à presente Concorrência Pública.
Tem pleno conhecimento das condições dos locais da execução dos serviços, inclusive quanto
às suas instalações e dimensões físicas, não podendo alegar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do Termo de
Cooperação.
Tem pleno conhecimento de que todos os custos relativos à implementação do objeto deste
Edital serão de única responsabilidade desta Proponente.

(Local),

de

de 2021.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa
Nome:
R.G.:
CPF.:
Cargo:
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.
ANEXO IV
CREDENCIAMENTO
(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante)
CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021▪ SEI Nº 6020.2021/0025892-6

A empresa ______________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _________, com sede na
__________________, bairro ____________, telefone _________neste ato representada
pelo(a)

Sr.(a)

________________________________,

CREDENCIA

o(a)

Sr.(a)

__________________(cargo):___________portador do RG nº__________ e CPF/MF nº
____________, brasileiro, ________, residente e domiciliado na ____________, (profissão)
_____________, para representá-la no certame licitatório em epígrafe, realizado pela
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - Secretaria Executiva de Transporte e
Mobilidade Urbana – SMT/SETRAM da Prefeitura de São Paulo, podendo para tanto interpor e
desistir de recursos, tomar ciência e receber notificações e assinar/firmar ou declinar de assinar
atos e documentos.

[local], _____de _________ de 20XX.

______________________________________
Nome do Representante Legal
RG:
CPF:
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.
ANEXO V
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(papel preferencialmente timbrado da empresa licitante)

CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021▪ SEI Nº 6020.2021/0025892-6
A
empresa
__________________________inscrita
no
CNPJ
sob
nº
________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do
CPF nº _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no
Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui
débitos para com a Fazenda deste Município, relativamente aos tributos relacionados com o
objeto licitado. Declaro, ainda, que no caso de sagra-se vencedora da presente Concorrência
Pública providenciaremos a imediata transferência da matriz ou abertura de filial da empresa
no Município de São Paulo, onde manteremos toda a infraestrutura de pessoal e equipamentos
para manter o objetivo do certame licitatório.

(local do estabelecimento), de

de 20XX

_________________________________________________________________
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)
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CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.
ANEXO VI
MODELO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(papel preferencialmente timbrado da empresa licitante)
CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021 ▪ SEI Nº 6020.2021/0025892-6
A empresa _________inscrita no CNPJ sob o nº_________, estabelecida na _______, Bairro
_______,Cidade ____, Estado ___, Telefone:_____fax: __ vem por meio de seu representante
legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:
ÍNDICES

CÁLCULO

Índice de Liquidez Geral (LG), com valor maior ou igual a 1,
onde:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exígivel a Longo Prazo

LG=_____ =

_____

SG=_____ =

_____

LC=_____ =

_____

Índice de Solvência Geral (SG), com valor maior ou igual a
1, onde:
Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Índice de Liquidez Corrente (LC), com valor maior ou igual
a 1, onde:
Ativo Circulante
Passivo Circulante
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Capital Social ou Patrimônio Líquido
Onde:
VPC=Valor da Proposta Comercial
C=Capital Mínimo
PL=Patrímônio Líquido
VPC X 10%=C ou PL

VPC= ___ x

10% = ____

Fundamento Legal:
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 31º, § 5º.

Em, _____/_______/20XX
Carimbo do CNPJ/MF
Assinatura do Representante da empresa
Nome:
RG:
CPF/MF
Cargo:

CONCORRÊNCIA nº 002/SMT/SETRAM/2021 – Processo 6020.2021/0025892-6

83

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana

CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021
PROCESSO: 6020.2021/0025892-6
TIPO:
TÉCNICA E PREÇO
EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIME:
MENOR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CORRIDAS
OBJETO:
Contratação de empresa para autorização da transferência do programa SPTáxi,
pelo período de 60 meses, visando a prestação de serviços especializados de
gerenciamento, operação, evolução e manutenção do aplicativo, conforme
especificações constantes nos termos do Edital e no Anexo II – Termo de
Referência.
ANEXO VII
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES
(papel preferencialmente timbrado da empresa licitante)
CONCORRÊNCIA Nº 002/SMT/SETRAM/2021▪ SEI Nº 6020.2021/0025892-6
A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA:

1)

para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 ( ).
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2)

que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente
processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou
não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
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3)

que não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Lei
Federal n° 8.666/93, bem assim no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendo sido
declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com
a Administração Pública.
(local do estabelecimento), de

de 20...

_________________________________________________________________
(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
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