
 
  

 
 

Rua Augusta, 1626 – CEP 01304-902 – Cerqueira Cesar – Fax (11) 3283-5228 – Tel (11) 3371-7411 
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 – Inscrição Estadual nº 104.978.186.113 
 
 

Página 1 de 5 
 
 

CONSULTA PÚBLICA 
  

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, por meio de sua Gerência de Negócios, 
considerando:  
 

• o objetivo estratégico da COMPANHIA do METRÔ de viabilizar uma Sede unificada visando mais 
eficiência administrativa e redução de custeio; 

• a disponibilidade de um imóvel de propriedade da COMPANHIA compatível com a edificação pre-
tendida; 

• a disponibilidade de um imóvel a ser utilizado como parte do pagamento, considerando suas con-
dições comerciais favoráveis; 

• a elaboração do anteprojeto de engenharia pelas áreas técnicas da COMPANHIA do METRÔ e a 
luz da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Geral da COMPANHIA; 

• a oportunidade de desenvolver uma edificação multiuso, flexível e eficiente, que valorize o patri-
mônio da COMPANHIA e que seja capaz de gerar a obtenção de receitas acessórias que deso-
nerem parte dos custos envolvidos na manutenção do mesmo. 

 
Torna pública, visando o recebimento de contribuições de interessados na participação do futuro certame, 
as seguintes condições para a contratação prevista: 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
Elaboração dos projetos básicos, executivos e complementares de arquitetura e engenharia, e execução 
das obras e das instalações para a edificação de sede administrativa para a COMPANHIA DO METRÔ. A 
edificação será projetada e construída com características de uma edificação corporativa em aderência ao 
anteprojeto de arquitetura, e construída com diretrizes de sustentabilidade e sistemas atualizados nesta 
categoria de uso, com área total estimada de 23.000 m2, em imóvel adjacente à edificação do acesso sul 
da Estação Marechal Deodoro – linha 03 – METRÔ.  

 
2. ENTREGAS 

• Planejamento, Acompanhamento e Controle do empreendimento;  
• Elaboração de projeto básico para as disciplinas: arquitetura, fundações, contenções, terraplana-

gem, estruturas, estruturas metálicas, sistemas elétricos, sistemas de telecomunicações e automa-
ção, sistemas eletromecânicos, instalações de telecomunicações e de automação, instalações ele-
tromecânicas, instalações hidráulicas de abastecimento, esgoto, águas pluviais e água de reuso, 
instalações de gás, sistemas de detecção e instalações de combate a incêndio, vedações, fachada, 
climatização, impermeabilização, paisagismo, luminotécnica, transporte vertical, de modo a subsi-
diar a elaboração dos projetos executivos; 

• Elaboração e aprovação de projeto legal junto aos órgãos competentes; 
• Elaboração integral dos projetos executivos, com base nos projetos básicos desenvolvidos, acres-

cidos dos projetos de acústica, caixilhos, comunicação visual, arquitetura de interiores, sistemas de 
irrigação, projeto técnico de prevenção contra incêndios, de modo a subsidiar a plena implantação 
do edifício; 

• Obtenção de licenças para execução do empreendimento junto aos órgãos competentes; 
• Implantação do empreendimento (construção/obra bruta, acabamento e sistemas/instalações); 
• Testes e comissionamento de instalações e sistemas; 
• Obtenção de licenças para operação do empreendimento junto aos órgãos competentes; 
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• Pedido de ligação dos serviços públicos necessários ao funcionamento da edificação (Energia elé-
trica, água e esgoto e gás); 

• Treinamento operacional para os sistemas implantados no empreendimento; 
• Operação Assistida; 
• Elaboração de projetos as-built para todas as disciplinas; 
• Adequações Civis e Instalações no Acesso Sul da Estação Marechal Deodoro. 

 
3. QUADRO ESTIMADO DE ÁREAS DO EMPREENDIMENTO 
 

• Área do terreno: 7.344,15 m²; 
• Área construída estimada: 23.108,59m²; 
• Área computável estimada: 16.237,05m²; 
• Número de pavimentos: 9 pavimentos tipo + 1 pavimento de serviços + 1 pavimento multiuso + 1 
sobressolo garagem + Térreo com lojas e serviços (total: Térreo + 12 pavimentos); 
• Número de subsolos: 1 subsolo com garagem e áreas técnicas; 
• Tamanho da laje estimada pavimento tipo: 1.396,60m 
• Tipo de Fachada sugerida: Concreto Aparente, Revestimento em massa texturizada, Vidro Incolor 
e Brises. 

  
4. CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PRETENDIDA 
 
Considera-se o empreendimento como classificação AA, conforme os critérios propostos pelo Núcleo de 
Real Estate da Poli-USP, que compreende os empreendimentos que apresentam qualidade muito alta com 
relação aos seus padrões construtivos e de tecnologia de sistemas prediais, sendo que esta condição, 
decorrido o prazo de validade da classificação, não é significativamente vulnerável a previsíveis evoluções 
no mercado.  Nesta classe, os edifícios devem apresentar projeto com alguns elementos inovadores, padrão 
construtivo muito alto, preocupação com o ambiente de trabalho, bom controle do usuário sobre o ambiente 
e alguma preocupação com a imagem da edificação.  Durante o processo de certificação, o empreendimento 
deve apresentar uma condição ótima de aderência do estado detectado para os atributos do edifício aos 
mais altos padrões de construção vigentes, sendo admissível a não incorporação de tecnologias ou atributos 
de projeto inovadores, por exemplo. 

 
5. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ESTIMADOS 

 
a) o prazo máximo de elaboração de projeto legal será de 04 meses; 
b) o prazo máximo de elaboração de projetos básicos será de 08 meses; 
c) o prazo máximo de elaboração de projetos executivos será de 14 meses; 
d) o prazo máximo de execução das obras civis e sistema será de 26 meses. 

 
6. ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
O orçamento estimado para esta contratação é de R$ 92.770.939,03 (noventa e dois milhões, setecentos 
e setenta mil, novecentos e trinta e nove reais e três centavos), na data base de 01/10/2018. 
 
O custo estimado resultou da seguinte distribuição das atividades necessárias à implantação do 
empreendimento: 
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ITEM DESCRIÇÃO % 
 CONTRATUAL QTDE UNI-

DADE 
1 PROJETOS       

1.1 PROJETO LEGAL, BÁSICO E EXECUTIVOS 3,82% 1,00 Verba 

2 CONSTRUÇÃO       

2.1 CESTA DE ITENS CUB CSL-16 (SET/18) 49,31% 1,00 Verba 

2.2 LIMPEZA 0,28% 1,00 Verba 

2.3 SEGUROS SOBRE CUSTOS DIRETOS E CUSTOS IN-
DIRETOS 0,71% 1,00 Verba 

2.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,03% 1,00 Verba 

2.5 MOVIMENTO DE TERRA 0,91% 1,00 Verba 

2.6 CONTENÇÕES 1,06% 1,00 Verba 

2.7 FUNDAÇÃO 4,12% 1,00 Verba 

2.8 ELEVADORES 1,92% 1,00 Verba 

2.9 AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA 7,04% 1,00 Verba 

2.10 AUTOMAÇÃO 5,26% 1,00 Verba 

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FORNECIMETNO 
ESPECIAL 1,45% 1,00 Verba 

2.12 URBANIZAÇÃO   1,13% 1,00 Verba 

2.13 ISS, PIS, COFINS 8,26% 1,00 Verba 

2.14 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7,93% 1,00 Verba 

2.15 DESPESAS INDIRETAS (APENAS EXCLUSAS NO 
CUB) 6,76% 1,00 Verba 

 
 

7. FORMA DE PAGAMENTO 
 

A operação de pagamento para este edital prevê a combinação de fluxos de liquidação em caixa e em ativo 
(UNI 2001), considerando 3 fases: 
Fase 1: liquidação em caixa, mediante comprovação físico-financeira, até o limite correspondente a 10% do 
valor total do contrato. 
Fase 2: liquidação em ativo, mediante comprovação físico-financeira, até o limite correspondente ao valor total 
do imóvel UNI 2001, no valor estimado de R$ 42.000.000,00, na Data Base: Outubro/2018. 
Fase 3: liquidação em caixa, mediante comprovação físico-financeira, a partir da quitação do valor do imóvel 
e retomada de pagamento do saldo contratado. 
 

Para a Fase 2, destaca-se, que será possível a transferência do imóvel UNI 2001 em dois instantes, quando 
da execução de serviços em valor correspondente ao valor total do imóvel, quando da execução de serviços 
em valor correspondente a no mínimo 30% do valor total do imóvel e não antes da conclusão das fundações 
do edifício. Para conclusão da transferência do imóvel nos instantes em que a execução de serviços não 
atingiu o valor total do imóvel será exigido, pela COMPANHIA DO METRÔ, apresentação de garantia com-
plementar, correspondente a diferença entre o valor dos serviços executados e o valor total do imóvel.   

Caso seja de interesse da PROPONENTE, esta poderá desenvolver e solicitar aprovação dos projetos 
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edilícios pretendidos para a UNI 2001 junto aos órgãos licenciadores a partir do 6º mês da assinatura do 
contrato ou 2 meses após a entrega do projeto legal do edifício da Sede Unificada do Metrô, o que acontecer 
primeiro. Nessa situação, a PROPONENTE deverá apresentar os projetos do empreendimento pretendido 
para a UNI 2001 como responsável técnica, tendo a COMPANHIA DO METRÔ na condição de 
proprietária/possuidora do imóvel. O procedimento tem respaldo no artigo 6º do Código de Obras- Lei nº 
16.642, de 09 de maio de 2017.  
 
Até que seja efetivada a transferência da propriedade da UNI 2001 à PROPONENTE, a mesma será 
responsável somente pelos custos inerentes aos procedimentos de aprovação dos projetos pretendidos, ou 
seja, não cabendo à mesma os custos de manutenção e vigilância do imóvel, e também, a COMPANHIA 
DO METRÔ poderá fazer uso do imóvel na forma em que se encontra.  

 
8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO  

 
A licitação será do tipo técnica e preço, as propostas serão classificadas tecnicamente e vence a proposta 
com a melhor classificação e o menor preço, tendo o orçamento estimado como teto. 
 
Os critérios de seleção para nota técnica serão divididos em experiência em soluções construtivas, sendo 
que deverá ser indicada alternativa de solução construtiva a ser adotada na construção do empreendimento 
para as disciplinas de fundação, contenção, estrutura e sistemas de climatização com apresentação de 
experiências de empreendimentos com no mínimo 10.000 m2 e desenvolvimento de projetos em BIM, 
demonstrada com a apresentação de PEB – Plano de Execução BIM para empreendimentos de edifícios, 
com no mínimo 10.000 m2. 
 
9. IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO E PARTE DE PAGAMENTO 

 
9.1 CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL DESTINADO À EDIFICACAO DA SEDE  
 
O terreno destinado à construção do edifício SEDE (matrícula nº 111.205 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis possui área total de 7.344,15 m², com lançamento de IPTU único e contribuinte municipal nº 
020.064.1044-1). 
 
Parte desse terreno, correspondente a 2.495,44 m², é ocupado pela estação Marechal Deodoro, edificação 
não regular e o terreno destinado à construção possui área de 4.848,71 m². 
 
9.2 CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL UNI 2001 
 
O pagamento do contrato será realizado através de operação financeira com liquidação em caixa e ativos. 
Integra a forma de pagamento com liquidação em ativo desta contratação a transferência de propriedade do 
imóvel denominado UNI 2001, com 4.361,50 m², detalhado no Anexo III desta Consulta Pública, localizado 
à Rua Domingos de Moraes, 1113, no bairro Vila Mariana, no município de São Paulo, lançado sobre IPTU 
de nº 038.091.059-5. O imóvel apresenta as seguintes condições: 
• Atualmente ocupado por instalações administrativas da COMPANHIA DO METRÔ, foi adquirido por 
permuta com a Prefeitura de São Paulo, mediante escritura do 17º Tabelião de Notas de São Paulo de 
05/09/2013, livro 3742, páginas 17 a 29. Conforme exigência do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo, a transferência definitiva da titularidade depende de processo PA nº 1.990-0015043-4, conforme Lei 
13.705/2004, de regularização prévia dos imóveis que deram origem à área, em fase de conclusão pela 
Prefeitura de São Paulo. 
• A COMPANHIA DO METRÔ é responsável pelas providências cabíveis para conclusão do processo 
junto à Prefeitura de São Paulo, e o 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, a fim de viabilizar a 
dação do referido imóvel como parte do pagamento da edificação de sua Sede Administrativa Unificada.  
• O imóvel passou por processo de descontaminação na CETESB nº 45/00115/10, tendo sido 
concluído através da 8ª Campanha de Monitoramento Ambiental (Anexo III da Consulta Pública) e 
aguardando a emissão do Termo de Reabilitação da área para fins comerciais.  
• Conforme croqui CQ-2.05.00.00/5A9-001 do anexo III devido à proximidade das estruturas 
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metroviárias das Linhas 1 e 2 com o terreno, os empreendimentos a serem implantados no local deverão 
observar o atendimento das seguintes condições: 
a) As soluções construtivas a serem projetadas para escavações, contenções e fundações de 
empreendimentos deverão considerar a proximidade às estruturas da COMPANHIA DO METRÔ, de forma 
que não ocorram interferências físicas e, também, não induzam alívios ou carregamentos adicionais aos 
previstos para a condição existente destas estruturas; 
b) Os documentos de projetos dos empreendimentos previstos de implantação no local, juntamente 
com as soluções construtivas acima citadas, deverão ser encaminhadas à COMPANHIA DO METRÔ para 
apreciação prévia, respaldada por um parecer técnico de consultor especializado em geotecnia, 
assegurando que o empreendimento proposto não causará danos à integridade das estruturas próximas do 
Metrô; 
c) Caberá ao empreendedor avaliar no local a probabilidade de ocorrência de vibrações e ruídos, 
oriundos da passagem dos trens além dos limites estabelecidos em lei específica e, se necessário, implantar 
no empreendimento soluções mitigatórias desses efeitos. 
 
 
10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
ANEXO I – DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
ANEXO II – IMÓVEL MARECHAL DEODORO UNI 1676/1677 
 
ANEXO III – IMÓVEL VILA MARIANA UNI 2001 

 
As manifestações e contribuições deverão ser enviadas para o e-mail novosnegocios@metrosp.com.br até 
o dia 19 de novembro de 2018, sob o título: SEDE UNIFICADA METRÔ 
 
A Cia do Metrô realizará uma sessão pública para esclarecimentos no dia 22 de novembro de 2018, das 
14h00 às 16h00, à Rua Augusta, 1626, (São Paulo) -  Auditório Multiuso. Contribuições adicionais poderão 
ser enviadas até às 12h00 do dia 26 de novembro de 2018. 
 
A Cia do Metrô constituirá uma Comissão para avaliação das sugestões, contribuições e propostas a fim de 
estruturar, a partir delas, os subsídios que poderão ser considerados no correspondente edital. As 
deliberações estarão disponíveis para consulta na página de Negócios do site do Metrô, sob o título “Projeto 
Sede do Metrô”, a partir de 30 de novembro de 2018. No entanto, cumpre ressaltar que essas contribuições, 
manifestações e propostas não conferem ao proponente qualquer direito ou vantagem no processo licitatório 
que será desenvolvido e não serão remuneradas de qualquer forma.  Para solicitação de esclarecimentos 
de dúvidas ou agendamento de visitas técnicas:  novosnegocios@metrosp.com.br  
 
A presente consulta possui fundamento no artigo 28 da Lei Estadual nº 10.177/98 e não cria obrigações à 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, bem como não gera qualquer direito indenizatório e/ou 
expectativa de direitos aos participantes, tratando-se de elemento de estudos para futuro procedimento 
licitatório a ser instaurado pela Companhia. A Companhia não se obriga a abrir o processo licitatório aqui 
descrito. 
 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô reserva-se o direito de utilizar, sem ônus, os subsídios 
recebidos, alterar, excluir, adicionar outras condições, regras, critérios no procedimento licitatório que será 
instaurado em momento oportuno, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Companhia.  
 
Ao submeter a manifestação o interessado cede todas as informações e documentos dela constantes à 
Companhia do Metrô, e permite que está a utilize na modelagem de processo licitatório. 
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