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Aviso de Solicitação de Ofertas (ASO) nº 001/2020
BRASIL
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ
Empréstimo nº 3708/OC-BR
OBRAS DO COMPLEXO SANTA TERESINHA E DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORÇO E
REMODELAÇÃO DO VIADUTO CASTELO BRANCO
1. O presente Aviso de Solicitação de Ofertas segue a notificação de Aquisição Geral para esse projeto
publicado em BR-L1402 de 16 de julho de 2018.
2. O Município de Santo André solicitou um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
para cobrir o custo do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André e pretende aplicar parte
dos recursos desse empréstimo a pagamentos de acordo com o contrato para a realização das OBRAS DO
COMPLEXO SANTA TERESINHA E DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORÇO E
REMODELAÇÃO DO VIADUTO CASTELO BRANCO.
3. Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Santo André convida licitantes elegíveis e qualificados a apresentar
propostas lacradas para as Obras do Complexo Santa Teresinha e da Recuperação Estrutural com Reforço e
Remodelação do Viaduto Castelo Branco, parte integrante do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável do
Município de Santo André, cuja proposta dessas obras é alcançar a melhoria da fluidez do tráfego entre a
porção central e o bairro e ao longo da Av. dos Estados. O Complexo Santa Teresinha será composto pela

revitalização da Praça Samuel de Castro Neves e adjacências, adequações de acessibilidade, construção de
3 pontes e uma passarela no nível do chão sobre o Rio Tamanduateí e 3 viadutos. A Recuperação do Viaduto
Castelo Branco, trata-se da execução das obras de remodelação e reforço estrutural do viaduto existente com
extensão de 620m. O prazo de execução da obra será de até 20 (vinte) meses. O orçamento referencial para
essa licitação é de R$ 149.539.349,76 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e nove mil,
trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).
4.
A Solicitação de Ofertas (SO) será realizada mediante os procedimentos de Licitação Pública
Internacional (LPI) especificados nas Políticas para Aquisição de Bens e Obras Financiadas pelo BID GN
2349-15 aprovada pela Diretoria Executiva no dia 12 de julho de 2019 e efetiva desde o 1 de janeiro de 2020,
e está aberta a licitantes dos países elegíveis, conforme definido nos Documentos de Licitação.
5.
Licitantes elegíveis interessados podem obter mais informações com a Secretaria de Mobilidade
Urbana, por meio da UGP – Unidade de Gerenciamento do Programa, no endereço indicado no final deste
aviso, durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 11:30h e de 14:00h às 16:30h (hora
local).
6. Os requisitos de qualificação incluem: 1. Experiência geral em construção, mediante comprovação de
execução de contratos de construção de Obras Viárias, na qualidade de Empreiteiro ou Subempreiteiro; 2.
Experiência específica em contratos de construção de obras semelhantes mediante comprovação de
participação, na qualidade de Empreiteiro ou Subempreiteiro em pelo menos 2 (dois) contratos de construção
de Obras de Arte Especiais, que sejam equivalentes em natureza e complexidade à obra objeto da licitação. A
semelhança deverá se basear na escala física, nos métodos ou na tecnologia, ou em outras características
operacionais; 3. Experiência específica em recuperação estrutural de obra de arte especial em concreto
armado. Os demais requisitos de qualificação estão apresentados no documento “INSTRUÇÕES AOS
LICITANTES” que será disponibilizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Não se aplicará margem de
preferência a empreiteiros/PCA nacionais.
7. Um conjunto completo de documentos de licitação em português pode ser adquirido pelos interessados no
endereço a seguir http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/licitacoes. Ressaltamos que, para fazer o
download deste edital o cadastro não é obrigatório, porém a Prefeitura somente poderá enviar todas as
informações referentes a este edital àqueles devidamente cadastrados neste link.
8. As propostas devem ser enviadas ao endereço abaixo, mencionado no item 10, até 02/08/2021. A licitação
eletrônica não será permitida. Serão rejeitadas as propostas atrasadas. As propostas serão abertas
fisicamente 03/08/2021 as 14:00hs na presença dos representantes de licitantes que decidirem assistir
pessoalmente no endereço abaixo.
Departamento de Licitações
Praça IV Centenário, 1 - Paço Municipal – 13º andar
Centro - Santo André – SP
CEP: 09015-080
9.
Todas as propostas serão acompanhadas de Garantia de Manutenção da Proposta, conforme
apropriado e exigido, no valor de R$ 1.495.393,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e
noventa e três reais)
10.

O endereço acima mencionado é:
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP
Responsável: Ricardo da Silva Kondratovich
Endereço: Rua Ilhéus, 61 – Centro – CEP 09040-050
Cidade: Santo André
Estado: São Paulo
País: Brasil – CEP 09040-050
Telefone: (55) (0**11) 4433-7541
Horário: 9h às 11:30h e das 14h às 16:30h
e-mail: ugp@santoandre.sp.gov.br

