
São Paulo, 05 de agosto de 2015. 

   

Fernando Haddad 

Prefeito da cidade de São Paulo 

 

Jilmar Tatto 

Secretário Municipal de Transportes 

  

   

Prezados Senhores, 

  

O Greenpeace, o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), o IEMA (Instituto de Energia e Meio 

Ambiente) e a Rede Nossa São Paulo vêm por meio desta solicitar a extensão do prazo de consulta pública da 

Licitação, sob o regime de concessão, para a outorga dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros na Cidade de São Paulo – Lei Municipal nº 13.241/01 e Decreto Municipal nº 56.232/15. 

  

Acreditamos que a licitação traz diversos aspectos importantes e fundamentais, além de oportunidades de longo 

prazo para a construção de uma cidade mais justa e saudável. Porém, o prazo inicial de 30 dias corridos de 

consulta pública nos parece incompatível com a magnitude de uma licitação que determinará o sistema de ônibus 

do maior sistema de transportes da América Latina pelos próximos 20 anos. 

  

Estamos tratando de uma licitação estimada em dezenas de bilhões de reais (números na imprensa variam de R$ 

70 a 140 bi), e que responde por cerca de 10 milhões de passageiros diariamente. No entanto, somando-se os três 

grupos licitados em questão - de articulação, de distribuição e estrutural - chegamos a um número de mais de 

5.000 páginas, que divididos pelos dias em que a mesma está disponível para leitura (22 dias úteis) e 

multiplicados por 8 horas, ou 10.560 minutos, de trabalho ininterrupto significariam a leitura de 1 página a cada 

2 minutos, o que inviabiliza uma análise aprofundada do conteúdo e participação efetiva no processo. 

 

Além do prazo incompatível, a licitação em questão, depois de publicados os editais, também não contou com 

audiências públicas ou quaisquer mecanismos de discussão ampla e transparente com a sociedade, não tendo sido 

sequer objeto de discussão da última reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT). 

 

Considerando o exposto, e confiando na disposição da Prefeitura em manter um diálogo efetivo com a sociedade, 

acreditamos ser fundamental a extensão do prazo da consulta pública por mais 60 (sessenta dias). Além 

disso, solicitamos a realização de pelo menos uma audiência pública em cada região da cidade durante o novo 

prazo de consulta, para apresentação da mesma e discussão com a população local. 

 

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Lisa Gunn                     Elici Bueno 

Diretora de Programas      Coordenadora Executiva 

Greenpeace Brasil      IDEC 

 

 

 

 

André Luis Ferreira      Maurício Broinizi Pereira 

Diretor-Presidente      Coordenador Secretaria Executiva 

IEMA        Rede Nossa São Paulo 


