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CONCORRÊNCIA Nº 001/2015-SMT-GAB 
GRUPO ESTRUTURAL 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.051.567-8) 
 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2015-SMT-GAB 
GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.051.569-4) 
 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2015-SMT-GAB 
GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.051.573-2) 
 

COMUNICADO Nº 003/2015-SMT-GAB 
 
OBJETO: DELEGAÇÃO, POR CONCESSÃO, DA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS, NA CIDADE DE SÃO PAULO.  
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO expede o presente aviso para comunicar a realização de 
alterações no Edital e respectivos Anexos da Concorrência em tela, as quais neles se incorporam para 
todos os efeitos legais, quais sejam: 
 
EDITAL 
 
O Item 3.29.1 do Edital passa a ter a seguinte redação: 
 
3.29.1 O veículo guincho, nas condições previstas nos Itens 3.28 e 3.29, deverá ser apresentado, quando 
da sua inclusão no Sistema de Transporte, com identidade visual adequada, conforme estabelecida no 
Manual de Identidade Visual da SPTrans. A disponibilidade desse guincho para a operação deverá ocorrer 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato. 
 
O atual subitem 3.29.1.2 passa a ser 3.29.2, com a seguinte redação: 
 
3.29.2  A concessionária deverá enviar os documentos que comprovem a propriedade ou posse do veículo 
guincho (definitivo ou provisório) em até 05(cinco) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço 
Operacional Provisória – OSOP. 
 
Ficam renumerados os itens 3.29.2 a 3.29.4 como 3.29.3 a 3.29.5. 
 
No caso de participação em consórcio o cumprimento da exigência contida no subitem 5.3.1.7. dispensa a 
declaração exigida no subitem 8.1.7.1., ambos do Edital. 
 
Onde se lê: 
“4.1.27. Informar ao Poder Concedente, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer ação judicial 
ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente, ou dos 
Intervenientes, inclusive dos termos e prazos contratuais, bem como envidar os melhores na defesa dos 
interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis, com esse objetivo.” 
Leia-se: 
“4.1.27. Informar ao Poder Concedente, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer ação judicial 
ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente, ou dos 
Intervenientes, inclusive dos termos e prazos contratuais, bem como envidar os melhores esforços na 
defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis, com esse objetivo.” 
 
 
ANEXO 4.8 – METODOLOGIA DE REMUNERAÇÃO 
 
- No item 2.2., onde se lê “Impostos sobre receita”, leia-se “Tributos sobre receita”. 
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- No item 2.1.4.2., os valores na Tabela 9 para o veículo tipo Articulado 21 metros estão apresentados na 
Tabela “Cálculo de Peças e Acessórios” do Anexo 4.8 – Memória de Cálculo – Remuneração por Veículo – 
Parâmetros Gerais, 
 
 
ANEXO VI 
 
Item 6.4. Garagens Públicas 
 
Onde se lê: 
“Neste item são apresentados os valores de aluguel das garagens cuja propriedade é da Administração 
Pública. A obrigatoriedade de uso desses bens deve ser considerada pelas concessionários dos respectivos 
lotes na composição de seus custos operacionais.” 
Leia-se: 
“Neste item são apresentados os valores de aluguel das garagens cuja propriedade é da Administração 
Pública. No caso do uso desses bens deve ser considerada pelas concessionárias dos respectivos lotes na 
composição de seus custos operacionais.” 
 
Onde se lê: 
Garagem Santo Amaro – Terreno: 81.410m

2
 

Leia-se: 
Garagem Santo Amaro – Terreno: 42.390m

2
 

 
 
ANEXO 7-A 
 
Item 7.2.2.10: 

 
Onde se lê: 
Item 154 – “Tensão nominal do equipamento deve ser de 24VCC, com tolerância de 9VCC a 36VCC; ....Ser 
protegidos com dispositivos que garantam a integridade do sistema no caso de variações de tensão abaixo 
ou acima dos limites de operação acima especificados. “ 
Leia-se: 
“Tensão nominal do equipamento deve ser de 24VCC, com tolerância de 16VCC a 32VCC; .....Ser 
protegidos com dispositivos que garantam a integridade do sistema no caso de variações de tensão abaixo 
ou acima dos limites de operação acima especificados”.  
 
ANEXO 7-C 
 
No que se refere ao anexo 7-C “Administração, Operação, Manutenção e Conservação dos Terminais de 
Integração e Estações de Transferência” dos editais das concorrências da concessão dos serviços do 
sistema de transporte coletivo público de passageiros na Cidade de São Paulo, relativamente aos grupos 
Estrutural, Local de Articulação Regional e Local de Distribuição, estamos promovendo a seguinte 
alteração: 
Capítulo I – Introdução 
Item 5 – Fiscalização 
Onde se lê: 
“O Poder Concedente fará a verificação periódica e aleatória, exercendo rigoroso controle do cumprimento 
do objeto deste termo, em especial quanto à qualidade da execução dos serviços por meio do sistema de 
Indicadores de Qualidade e Desempenho dos Terminais (IQDT), fazendo cumprir todas as disposições 
legais.” 
Leia-se: 
“O Poder Concedente fará a verificação mensal, exercendo controle do cumprimento do objeto deste termo, 
em especial quanto à qualidade da execução dos serviços por meio do sistema de Indicadores de 
Qualidade e Desempenho dos Terminais (IQDT), fazendo cumprir todas as disposições legais.” 
 
 
ANEXO 9.1 – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E DECLARAÇÕES 
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- No Item 2.2., onde se lê “garantia no montante de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato”, leia-se 
“garantia no montante de 1,0% (um por cento) do valor do contrato”, conforme item 15.5 do Edital, entre 
outros. 
- No Item IV, onde se lê: “O proponente deverá explicar os critérios aplicados para obtenção do Custo Médio 
Ponderado de Capital (WACC), conforme detalhado no anexo XX deste Edital” leia-se “O proponente 
deverá explicar os critérios aplicados para obtenção do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), 
conforme detalhado no Anexo 9.3 deste Edital. Caso não haja divergências com o Custo Médio Ponderado 
de Capital do Anexo 9.3, o proponente poderá, alternativamente, informar sua concordância com o cálculo 
constante do Anexo 9.3 do Edital”. 
- No Item VI, onde se lê: “O proponente deverá apresentar os resultados finais do Fluxo de Caixa, quais 
sejam: Taxa Interna de Retorno – TIR do projeto, prazo de retorno do negócio. 
A taxa Interna de Retono – TIR do projeto deverá ser equivalente ao Custo Médio Ponderado de Capital  - 
WACC.”, leia-se: “O proponente deverá apresentar os resultados finais do Fluxo de Caixa, quais sejam: 
Taxa Interna de Retorno – TIR do projeto, que não poderá ser superior ao  Custo Médio Ponderado de 
Capital  - CMPC de 9,97% a.a.”. 
- No item VIII – Instruções para a Entrega da Planilha em Excel, onde se lê: “- A planilha não deverá estar 
protegida para acesso;”, leia-se: “- O Anexo 9.1 devidamente preenchido em formato Excel deve ser 
entregue impresso e na forma digital em mídia DVD, acompanhando o Anexo 9.2; - A planilha não deverá 
estar protegida para acesso”. 
- No Item IX, para todas as referências ao “quadro 36”, leia-se “quadro 33”. 
- Na Parte II, item B.6, esclarecemos que não é necessária a entrega da “Tabela 6 – Indicadores 
Econômicos Obtidos pelo Proponente”. 
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- Efetuar as seguintes alterações nas fórmulas de referência do ANEXO 9.1 – Manual para preenchimento do fluxo de Caixa (formato Excel): 
a) Nos quadros 6, 7, 10, 11,18, 25 e 26: 
De: 

=TECNOLOGIAS!$A$7 =TECNOLOGIAS!$A$8 =TECNOLOGIAS!$A$9 - =TECNOLOGIAS!$A$11 =TECNOLOGIAS!$A$12 =TECNOLOGIAS!$A$13 =TECNOLOGIAS!$A$14 

Para: 

=TECNOLOGIAS!$A$7 =TECNOLOGIAS!$A$8 =TECNOLOGIAS!$A$9 =TECNOLOGIAS!$A$10 =TECNOLOGIAS!$A$11 =TECNOLOGIAS!$A$12 =TECNOLOGIAS!$A$13 =TECNOLOGIAS!$A$14 

 
b) No Quadro 8: 
De: 

A) VEÍCULOS NOVOS SEM RODAGEM 
 

  
 

TIPO DE VEÍCULO sem rodagem 

=TECNOLOGIAS!$A$7   

=TECNOLOGIAS!$A$8   

=TECNOLOGIAS!$A$9   

-   

=TECNOLOGIAS!$A$11   

=TECNOLOGIAS!$A$12   

=TECNOLOGIAS!$A$13   

=TECNOLOGIAS!$A$14   

 
Para: 

A) VEÍCULOS NOVOS SEM RODAGEM 
 

TIPO DE VEÍCULO sem rodagem 

=TECNOLOGIAS!$A$7   

=TECNOLOGIAS!$A$8   

=TECNOLOGIAS!$A$9   



 
 

Rua Boa Vista, 236 – Sé – CEP 01014-000 – São Paulo - Tel.: 3396-6800 

= TECNOLOGIAS!$A$10   

=TECNOLOGIAS!$A$11   

=TECNOLOGIAS!$A$12   

=TECNOLOGIAS!$A$13   

=TECNOLOGIAS!$A$14   

 
c) No Quadro 9, substituir na célula B31 o texto “TAXA  SEMESTRAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (%)” por ““TAXA  ANUAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (%)”, 
e na célula C31, substituir o texto “Nº DE SEMESTRES” por “Nº DE ANOS” 
d) no Quadro 12, substituir o texto “PNEUS + RECAPAGENS” da célula A11 para “PNEUS”. 
e) no Quadro 17: 
De: 

=TECNOLOGIAS!$A$7 =TECNOLOGIAS!$A$8 =TECNOLOGIAS!$A$9 =TECNOLOGIAS!$A$10 =TECNOLOGIAS!$A$11 =TECNOLOGIAS!$A$12 =TECNOLOGIAS!$A$13 =TECNOLOGIAS!$A$14 

=+'10'!C12*'8'!$C$23 =+'10'!D12*'8'!$C$23 =+'10'!E12*'8'!$C$23 =+'10'!F12*'8'!$C$23 =+'10'!G12*'8'!$C$23 =+'10'!H12*'8'!$C$23 =+'10'!I12*'8'!$C$23 =+'10'!J12*'8'!$C$23 

=+'10'!C13*'8'!$C24 =+'10'!D13*'8'!$C24 =+'10'!E13*'8'!$C24 =+'10'!F13*'8'!$C24 =+'10'!G14*'8'!$C24 =+'10'!H14*'8'!$C24 =+'10'!I14*'8'!$C24 =+'10'!J14*'8'!$C24 

=+'10'!C14*'8'!$C$25 =+'10'!D14*'8'!$C$25 =+'10'!E14*'8'!$C$25 =+'10'!F14*'8'!$C$25 =+'10'!G15*'8'!$C$25 =+'10'!H15*'8'!$C$25 =+'10'!I15*'8'!$C$25 =+'10'!J15*'8'!$C$25 

=+'10'!C15*'8'!$C$26 =+'10'!D15*'8'!$C$26 =+'10'!E15*'8'!$C$26 =+'10'!F15*'8'!$C$26 =+'10'!G16*'8'!$C$26 =+'10'!H16*'8'!$C$26 =+'10'!I16*'8'!$C$26 =+'10'!J16*'8'!$C$26 

=+'10'!C16*'8'!$C$27 =+'10'!D16*'8'!$C$27 =+'10'!E16*'8'!$C$27 =+'10'!F16*'8'!$C$27 =+'10'!G17*'8'!$C$27 =+'10'!H17*'8'!$C$27 =+'10'!I17*'8'!$C$27 =+'10'!J17*'8'!$C$27 

=+'10'!C17*'8'!$C$28 =+'10'!D17*'8'!$C$28 =+'10'!E17*'8'!$C$28 =+'10'!F17*'8'!$C$28 =+'10'!G18*'8'!$C$28 =+'10'!H18*'8'!$C$28 =+'10'!I18*'8'!$C$28 =+'10'!J18*'8'!$C$28 

=+'10'!C18*'8'!$C$29 =+'10'!D18*'8'!$C$29 =+'10'!E18*'8'!$C$29 =+'10'!F18*'8'!$C$29 =+'10'!G19*'8'!$C$29 =+'10'!H19*'8'!$C$29 =+'10'!I19*'8'!$C$29 =+'10'!J19*'8'!$C$29 

=+'10'!C19*'8'!$C$30 =+'10'!D19*'8'!$C$30 =+'10'!E19*'8'!$C$30 =+'10'!F19*'8'!$C$30 =+'10'!G20*'8'!$C$30 =+'10'!H20*'8'!$C$30 =+'10'!I20*'8'!$C$30 =+'10'!J20*'8'!$C$30 

=+'10'!C20*'8'!$C$31 =+'10'!D20*'8'!$C$31 =+'10'!E20*'8'!$C$31 =+'10'!F20*'8'!$C$31 =+'10'!G21*'8'!$C$31 =+'10'!H21*'8'!$C$31 =+'10'!I21*'8'!$C$31 =+'10'!J21*'8'!$C$31 

=+'10'!C21*'8'!$C$32 =+'10'!D21*'8'!$C$32 =+'10'!E21*'8'!$C$32 =+'10'!F21*'8'!$C$32 =+'10'!G22*'8'!$C$32 =+'10'!H22*'8'!$C$32 =+'10'!I22*'8'!$C$32 =+'10'!J22*'8'!$C$32 

=+'10'!C22*'8'!$C$33 =+'10'!D22*'8'!$C$33 =+'10'!E22*'8'!$C$33 =+'10'!F22*'8'!$C$33 =+'10'!G23*'8'!$C$33 =+'10'!H23*'8'!$C$33 =+'10'!I23*'8'!$C$33 =+'10'!J23*'8'!$C$33 

=+'10'!C23*'8'!$C$34 =+'10'!D23*'8'!$C$34 =+'10'!E23*'8'!$C$34 =+'10'!F23*'8'!$C$34 =+'10'!G24*'8'!$C$34 =+'10'!H24*'8'!$C$34 =+'10'!I24*'8'!$C$34 =+'10'!J24*'8'!$C$34 

=+'10'!C24*'8'!$C$35 =+'10'!D24*'8'!$C$35 =+'10'!E24*'8'!$C$35 =+'10'!F24*'8'!$C$35 =+'10'!G25*'8'!$C$35 =+'10'!H25*'8'!$C$35 =+'10'!I25*'8'!$C$35 =+'10'!J25*'8'!$C$35 
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Para: 

=TECNOLOGIAS!$A$7 =TECNOLOGIAS!$A$8 =TECNOLOGIAS!$A$9 =TECNOLOGIAS!$A$10 =TECNOLOGIAS!$A$11 =TECNOLOGIAS!$A$12 =TECNOLOGIAS!$A$13 =TECNOLOGIAS!$A$14 

=+'10'!C12*'8'!$C$23 =+'10'!D12*'8'!$C$23 =+'10'!E12*'8'!$C$23 =+'10'!F12*'8'!$C$23 =+'10'!G12*'8'!$C$23 =+'10'!H12*'8'!$C$23 =+'10'!I12*'8'!$C$23 =+'10'!J12*'8'!$C$23 

=+'10'!C13*'8'!$C24 =+'10'!D13*'8'!$C24 =+'10'!E13*'8'!$C24 =+'10'!F13*'8'!$C24 =+'10'!G13*'8'!$C24 =+'10'!H13*'8'!$C24 =+'10'!I13*'8'!$C24 =+'10'!J13*'8'!$C24 

=+'10'!C14*'8'!$C$25 =+'10'!D14*'8'!$C$25 =+'10'!E14*'8'!$C$25 =+'10'!F14*'8'!$C$25 =+'10'!G14*'8'!$C$25 =+'10'!H14*'8'!$C$25 =+'10'!I14*'8'!$C$25 =+'10'!J14*'8'!$C$25 

=+'10'!C15*'8'!$C$26 =+'10'!D15*'8'!$C$26 =+'10'!E15*'8'!$C$26 =+'10'!F15*'8'!$C$26 =+'10'!G15*'8'!$C$26 =+'10'!H15*'8'!$C$26 =+'10'!I15*'8'!$C$26 =+'10'!J15*'8'!$C$26 

=+'10'!C16*'8'!$C$27 =+'10'!D16*'8'!$C$27 =+'10'!E16*'8'!$C$27 =+'10'!F16*'8'!$C$27 =+'10'!G16*'8'!$C$27 =+'10'!H16*'8'!$C$27 =+'10'!I16*'8'!$C$27 =+'10'!J16*'8'!$C$27 

=+'10'!C17*'8'!$C$28 =+'10'!D17*'8'!$C$28 =+'10'!E17*'8'!$C$28 =+'10'!F17*'8'!$C$28 =+'10'!G17*'8'!$C$28 =+'10'!H17*'8'!$C$28 =+'10'!I17*'8'!$C$28 =+'10'!J17*'8'!$C$28 

=+'10'!C18*'8'!$C$29 =+'10'!D18*'8'!$C$29 =+'10'!E18*'8'!$C$29 =+'10'!F18*'8'!$C$29 =+'10'!G18*'8'!$C$29 =+'10'!H18*'8'!$C$29 =+'10'!I18*'8'!$C$29 =+'10'!J18*'8'!$C$29 

=+'10'!C19*'8'!$C$30 =+'10'!D19*'8'!$C$30 =+'10'!E19*'8'!$C$30 =+'10'!F19*'8'!$C$30 =+'10'!G19*'8'!$C$30 =+'10'!H19*'8'!$C$30 =+'10'!I19*'8'!$C$30 =+'10'!J19*'8'!$C$30 

=+'10'!C20*'8'!$C$31 =+'10'!D20*'8'!$C$31 =+'10'!E20*'8'!$C$31 =+'10'!F20*'8'!$C$31 =+'10'!G20*'8'!$C$31 =+'10'!H20*'8'!$C$31 =+'10'!I20*'8'!$C$31 =+'10'!J20*'8'!$C$31 

=+'10'!C21*'8'!$C$32 =+'10'!D21*'8'!$C$32 =+'10'!E21*'8'!$C$32 =+'10'!F21*'8'!$C$32 =+'10'!G21*'8'!$C$32 =+'10'!H21*'8'!$C$32 =+'10'!I21*'8'!$C$32 =+'10'!J21*'8'!$C$32 

=+'10'!C22*'8'!$C$33 =+'10'!D22*'8'!$C$33 =+'10'!E22*'8'!$C$33 =+'10'!F22*'8'!$C$33 =+'10'!G22*'8'!$C$33 =+'10'!H22*'8'!$C$33 =+'10'!I22*'8'!$C$33 =+'10'!J22*'8'!$C$33 

=+'10'!C23*'8'!$C$34 =+'10'!D23*'8'!$C$34 =+'10'!E23*'8'!$C$34 =+'10'!F23*'8'!$C$34 =+'10'!G23*'8'!$C$34 =+'10'!H23*'8'!$C$34 =+'10'!I23*'8'!$C$34 =+'10'!J23*'8'!$C$34 

=+'10'!C24*'8'!$C$35 =+'10'!D24*'8'!$C$35 =+'10'!E24*'8'!$C$35 =+'10'!F24*'8'!$C$35 =+'10'!G24*'8'!$C$35 =+'10'!H24*'8'!$C$35 =+'10'!I24*'8'!$C$35 =+'10'!J24*'8'!$C$35 

 
f) no Quadro  21:  
De: 

ITEM CUSTO POR QUILOMETRO (R$/KM) 

  =TECNOLOGIAS!$A$7 

PNEUS =ARRED((+'8'!$D$50+('8'!$G$50*'12'!$B$26))*'12'!B21;4) 

CÂMARAS =ARRED(+'8'!$E$50*'12'!B22;4) 

PROTETORES =ARRED(+'8'!$F$50*'12'!B23;4) 

RECAPAGENS =ARRED(+'8'!$G$50*'12'!B24;4) 

TOTAL =SOMA(B12:B15) 
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Para: 

ITEM CUSTO POR QUILOMETRO (R$/KM) 

  =TECNOLOGIAS!$A$7 

PNEUS =ARRED((+'8'!$D$50+'12'!B21;4) 

CÂMARAS =ARRED(+'8'!$E$50*'12'!B22;4) 

PROTETORES =ARRED(+'8'!$F$50*'12'!B23;4) 

RECAPAGENS =ARRED(+'8'!$G$50*'12'!B24;4) 

  
TOTAL =SOMA(B12:B15) 

 
g) no Quadro 21: 
Copiar as fórmulas apresentadas no item f) (anterior) para as demais colunas do quadro 21 
 
h) No Quadro 24: 
De: 

  OPERAÇÃO FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO MANUT.TROL 

1 ='23'!B10*'3'!$R11 ='23'!C10*'3'!$R11 ='23'!D10*('3'!S11-'3'!I11) ='23'!E10*'3'!I11 

2 ='23'!B11*'3'!$R12 ='23'!C11*'3'!$R12 ='23'!D11*('3'!S12-'3'!I12) ='23'!E11*'3'!I12 

3 ='23'!B12*'3'!$R13 ='23'!C12*'3'!$R13 ='23'!D12*('3'!S13-'3'!I13) ='23'!E12*'3'!I13 

4 ='23'!B13*'3'!$R14 ='23'!C13*'3'!$R14 ='23'!D13*('3'!S14-'3'!I14) ='23'!E13*'3'!I14 

5 ='23'!B14*'3'!$R15 ='23'!C14*'3'!$R15 ='23'!D14*('3'!S15-'3'!I15) ='23'!E14*'3'!I15 

6 ='23'!B15*'3'!$R16 ='23'!C15*'3'!$R16 ='23'!D15*('3'!S16-'3'!I16) ='23'!E15*'3'!I16 

7 ='23'!B16*'3'!$R17 ='23'!C16*'3'!$R17 ='23'!D16*('3'!S17-'3'!I17) ='23'!E16*'3'!I17 

8 ='23'!B17*'3'!$R18 ='23'!C17*'3'!$R18 ='23'!D17*('3'!S18-'3'!I18) ='23'!E17*'3'!I18 

9 ='23'!B18*'3'!$R19 ='23'!C18*'3'!$R19 ='23'!D18*('3'!S19-'3'!I19) ='23'!E18*'3'!I19 

10 ='23'!B19*'3'!$R20 ='23'!C19*'3'!$R20 ='23'!D19*('3'!S20-'3'!I20) ='23'!E19*'3'!I20 

11 ='23'!B20*'3'!$R21 ='23'!C20*'3'!$R21 ='23'!D20*('3'!S21-'3'!I21) ='23'!E20*'3'!I21 
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12 ='23'!B21*'3'!$R22 ='23'!C21*'3'!$R22 ='23'!D21*('3'!S22-'3'!I22) ='23'!E21*'3'!I22 

13 ='23'!B22*'3'!$R23 ='23'!C22*'3'!$R23 ='23'!D22*('3'!S23-'3'!I23) ='23'!E22*'3'!I23 

14 ='23'!B23*'3'!$R24 ='23'!C23*'3'!$R24 ='23'!D23*('3'!S24-'3'!I24) ='23'!E23*'3'!I24 

15 ='23'!B24*'3'!$R25 ='23'!C24*'3'!$R25 ='23'!D24*('3'!S25-'3'!I25) ='23'!E24*'3'!I25 

16 ='23'!B25*'3'!$R26 ='23'!C25*'3'!$R26 ='23'!D25*('3'!S26-'3'!I26) ='23'!E25*'3'!I26 

17 ='23'!B26*'3'!$R27 ='23'!C26*'3'!$R27 ='23'!D26*('3'!S27-'3'!I27) ='23'!E26*'3'!I27 

18 ='23'!B27*'3'!$R28 ='23'!C27*'3'!$R28 ='23'!D27*('3'!S28-'3'!I28) ='23'!E27*'3'!I28 

19 ='23'!B28*'3'!$R29 ='23'!C28*'3'!$R29 ='23'!D28*('3'!S29-'3'!I29) ='23'!E28*'3'!I29 

20 ='23'!B29*'3'!$R30 ='23'!C29*'3'!$R30 ='23'!D29*('3'!S30-'3'!I30) ='23'!E29*'3'!I30 

 
Para: 

  OPERAÇÃO FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO MANUT.TROL 

1 ='23'!B10*'3'!$R11 ='23'!C10*'3'!$R11 
='23'!D10*('3'!$S11-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E10* 
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

2 ='23'!B11*'3'!$R12 ='23'!C11*'3'!$R12 
='23'!D11*('3'!$S12-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E11 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

3 ='23'!B12*'3'!$R13 ='23'!C12*'3'!$R13 
='23'!D12*('3'!$S13-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E12 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

4 ='23'!B13*'3'!$R14 ='23'!C13*'3'!$R14 
='23'!D13*('3'!$S14-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E13 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

5 ='23'!B14*'3'!$R15 ='23'!C14*'3'!$R15 
='23'!D14*('3'!$S15-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E14 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

6 ='23'!B15*'3'!$R16 ='23'!C15*'3'!$R16 
='23'!D15*('3'!$S16-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E15 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

7 ='23'!B16*'3'!$R17 ='23'!C16*'3'!$R17 
='23'!D16*('3'!$S17-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E16 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

8 ='23'!B17*'3'!$R18 ='23'!C17*'3'!$R18 
='23'!D17*('3'!$S18-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E17 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

9 ='23'!B18*'3'!$R19 ='23'!C18*'3'!$R19 
='23'!D18*('3'!$S19-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E18 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

10 ='23'!B19*'3'!$R20 ='23'!C19*'3'!$R20 
='23'!D19*('3'!$S20-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E19 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

11 ='23'!B20*'3'!$R21 ='23'!C20*'3'!$R21 
='23'!D20*('3'!$S21-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E20* 
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

12 ='23'!B21*'3'!$R22 ='23'!C21*'3'!$R22 ='23'!D21*('3'!$S22- ='23'!E21 
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SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) *SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

13 ='23'!B22*'3'!$R23 ='23'!C22*'3'!$R23 
='23'!D22*('3'!$S23-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E22 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

14 ='23'!B23*'3'!$R24 ='23'!C23*'3'!$R24 
='23'!D23*('3'!$S24-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E23 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

15 ='23'!B24*'3'!$R25 ='23'!C24*'3'!$R25 
='23'!D24*('3'!$S25-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E24 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

16 ='23'!B25*'3'!$R26 ='23'!C25*'3'!$R26 
='23'!D25*('3'!$S26-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E25 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

17 ='23'!B26*'3'!$R27 ='23'!C26*'3'!$R27 
='23'!D26*('3'!$S27-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E26 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

18 ='23'!B27*'3'!$R28 ='23'!C27*'3'!$R28 
='23'!D27*('3'!$S28-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E27 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

19 ='23'!B28*'3'!$R29 ='23'!C28*'3'!$R29 
='23'!D28*('3'!$S29-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E28 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

20 ='23'!B29*'3'!$R30 ='23'!C29*'3'!$R30 
='23'!D29*('3'!$S30-
SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16)) 

='23'!E29 
*SOMA(RECEITA!$K$14:$K$16) 

 
i) No Quadro 35: 
De: 

DISCRIMINAÇÃO ANO ANO ANO 
  0 1 2 

    

A. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO 

 

    

A.1. RECEITA LÍQUIDA    
=+'33'!C15+'34'!C19+'34'!$G$59+ 
'34'!$G$60+'34'!$G$61 

=+'33'!C15+'34'!D19+'34'!$G$59 
+'34'!$G$60+'34'!$G$61 

    

A.2. CUSTOS OPERACIONAIS ( Q35- Item A.1. ) ='32'!B16 
='32'!C16+'34'!$C$59+ 
'34'!$C$60+'34'!$C$61 

='32'!D16+'34'!$C$59+ 
'34'!$C$60+'34'!$C$61 

    
A.3. LAJIDA (A.1 - A.2) =B15-B17 =C15-C17 =D15-D17 
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A.4. DEPRECIAÇÃO   =+'33'!B22+'34'!C23 =+'33'!C22+'34'!D23 

    =+'33'!C23 =+'33'!D23 

    =+'33'!C24 =+'33'!D24 

A.5. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS  
IR E CSSL  (A3 - A.4  ) =B19-B22 =C19-C22 =D19-D22 

    A.6. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA 
ATIVO - VALOR CONTÁBIL) =+'33'!B27 =+'33'!C27 =+'33'!D27 

    A.7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO   =+'33'!C29+'34'!C27 =+'33'!D29+'34'!D27 

    A.8. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.5. 
+ A.6 -  A.7.) =B25+B27-B29 =C25+C27-C29 =D25+D27-D29 

 
Para: 

DISCRIMINAÇÃO ANO ANO ANO 

  0 1 2 

    A. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 

ECONÔMICO 

   

    

A.1. RECEITA LÍQUIDA    
=+'33'!C15+'34'!C19+ 
'34'!$G$60+'34'!$G$61 

=+'33'!C15+'34'!D19+ 
'34'!$G$59+'34'!$G$60+'34'!$G$61 

    

A.2. CUSTOS OPERACIONAIS ( Q35- Item A.1. ) ='32'!B16 ='33'!C17+'34'!$C$60+'34'!$C$61 
='33'!D17+'34'!$C$59+ 
'34'!$C$60+'34'!$C$61 

    
A.3. LAJIDA (A.1 - A.2) =B15-B17 =C15-C17 =D15-D17 
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A.4. DEPRECIAÇÃO   =+'33'!C22+'34'!C23 =+'33'!D22+'34'!D23 

        

        

A.5. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS  
IR E CSSL  (A3 - A.4  ) =B19-B22 =C19-C22 =D19-D22 

    A.6. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA 
ATIVO - VALOR CONTÁBIL) =+'33'!B27 =+'33'!C27 =+'33'!D27 

    A.7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO   =+'33'!C29+'34'!C27 =+'33'!D29+'34'!D27 

    A.8. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 
(A.5. + A.6 -  A.7.) =B25+B27-B29 =C25+C27-C29 =D25+D27-D29 

 
j) No Quadro 35: 
Copiar as fórmulas da coluna ano 2, apresentadas no item i (anterior) para as demais colunas à direita da planilha 
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Considerando que o conteúdo do presente comunicado não altera as datas de entregas e aberturas dos 
envelopes, ficam mantidas a seguintes datas: 
 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015-SMT-GAB 
GRUPO ESTRUTURAL 
(Processo Administrativo nº 2015-0.051.567-8) 
Entrega dos Envelopes: nº 01 - Documentos de Habilitação e nº 02 - Proposta Comercial 
Data: dia 18/11/2015 até às 13h. 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 
Abertura do Envelope: nº 01 – Documentos de Habilitação. 
Data: 18/11/2015 às 14h. 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 
 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2015-SMT-GAB 
GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL 
(Processo Administrativo nº 2015-0.051.569-4) 
Entrega dos Envelopes: nº 01 - Documentos de Habilitação e nº 02 - Proposta Comercial 
Data: dia 19/11/2015 até às 08h. 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 
Abertura do Envelope: nº 01 – Documentos de Habilitação. 
Data: 19/11/2015 às 09h. 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 
 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2015-SMT-GAB 
GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO 
(Processo Administrativo nº 2015-0.051.573-2) 
Entrega dos Envelopes: nº 01 - Documentos de Habilitação e nº 02 - Proposta Comercial 
Data: dia 19/11/2015 até às 13h. 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 
Abertura do Envelope: nº 01 – Documentos de Habilitação. 
Data: 19/11/2015 às 14h. 
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 5º andar - Centro – SP. 
 
 
São Paulo, 11 de novembro de 2015. 
 
 
 
 
Paulo de Moraes Bourroul 
Presidente da Comissão Especial de Licitações 
Portaria nº 023/2015-SMT-GAB 
 
 
 


