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tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá à partir das 10h00min do dia 10 de dezem-
bro de 2018, pelo endereço www.bec.sp.gov.br, a cargo da 2ª 
Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
Por se tratar de um arquivo extenso e conter arquivo DWG 

não permitido no sistema BEC, o edital completo do pregão 
acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;
ou na Divisão Técnica de Compras, Contratos e Licitações 

- DAF-5 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 
04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos 
custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento 
de Arrecadação do Município de São Paulo.

 SEI 6027.2017/0000429-1
INTERESSADO: SVMA / DEPAVE-2
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/

SVMA/2017, POR 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 01/12/2018
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, 

à vista dos elementos constantes do presente, e, com funda-
mento no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, 
na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 
nº 44.279/03, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência 
do Contrato nº 031/SVMA/2017, por 90 (noventa) dias, a 
partir de 01 de dezembro de 2018, celebrado com a empresa 
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 
48.096.044/0001-93, cujo objeto é a prestação de serviços de 
produção e manutenção de mudas de espécies arbóreas e ma-
nutenção e conservação dos viveiros municipais, pelo valor anu-
al reajustado de R$ 1.414.482,57 (um milhão, quatrocentos e 
quatorze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 
sete centavos), bem como autorizo a alteração do índice de 
reajuste, para IPC/FIPE, consoante a Portaria SF nº 389/2017, 
nos termos do SEI 012677658;

 SEI 6027.2017/0000399-6
INTERESSADO: SVMA / UMAPAZ-2
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/

SVMA/2017, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/12/2018
I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à 

vista dos elementos constantes do presente, e, com fundamento 
no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Mu-
nicipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, 
AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 
028/SVMA/2017, por 12 (doze) meses, a partir de 01 de 
dezembro de 2018, celebrado com a empresa TXT COMPUTER 
LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 04.184.220/0001-73, cujo 
objeto é a prestação de serviços continuados de gerenciamento 
e informatização das bilheterias dos Planetários Professor Aris-
tóteles Orsini, localizado no Parque do Ibirapuera, e Planetário 
Professor Acácio Riberi, no Parque do Carmo, pelo valor anual 
reajustado de R$ 626.327,16 (seiscentos e vinte e seis mil 
trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos);

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2014-0.345.784-7
Int.: Secretaria Municipal da Educação - SME.
Ass.: Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual – Con-

trato nº 150/SIURB/14 – Execução de obras e serviços para 
construção de centros de educação infantil CEI e escolas para 
educação infantil EMEI, integrantes do Lote 03, atinentes ao 
processo de licitação RDC n°001/14/SIURB.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes nestes 
autos, em especial da manifestação da Divisão Técnica de 
Obras - EDIF 5 – às fls. 768/770 e da ATAJ às fls. retro, que 
acolho, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e pela competência a mim delegada pela Portaria 
nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vi-
gência do Contrato nº 150/SIURB/14, celebrado com a LEMAM 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
04.002.395/0001-12, tendo por escopo a execução de obras e 
serviços para construção de centros de educação infantil CEI 
e escolas para educação infantil EMEI, integrantes do Lote 03, 
atinentes ao processo de licitação RDC n°001/14/SIURB, por 
mais 12 meses, a contar de 03/12/2018.

 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 2013-0.211.473-1
Int.: Compec Galasso Engenharia e Construções LTDA.
Ass.: Prorrogação do Prazo Contratual – Contrato nº 041/

SIURB/13 – Execução de obras e serviços de drenagem urbana, 
no Município de São Paulo, no âmbito do PRA - Programa 
de Redução de Alagamentos, subdividido em um total de 05 
lotes - LOTE 4.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes nestes 
autos, em especial da manifestação da Divisão Técnica de 
Obras - Obras 1 – às fls. 2.343/2.344 e da ATAJ às fls. retro, que 
acolho, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e pela competência a mim delegada pela Portaria 
nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a prorrogação do prazo do 
Contrato nº 041/SIURB/13, celebrado com a empresa Compec 
Galasso Engenharia e Construções LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.033.330/0001-58, tendo por escopo a execução de 
obras e serviços de drenagem urbana, no Município de São Pau-
lo, no âmbito do PRA - Programa de Redução de Alagamentos, 
subdividido em um total de 05 lotes - LOTE 4, prorrogação essa, 
por mais 06 meses, a contar de 01/12/2018.

 AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18/SMSO
PROCESSO ELETRÔNICO: 6022.2018/0005269-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE ARQUIVOS 
TÉCNICOS DE PLANTAS DE EDIF 3, PROJ 004, OBRAS 003 E O 
DESCARTE DE FERRAGENS, RESTOS DE MADEIRA E ESTOFADOS, 
OS QUAIS SERÃO CONDUZIDOS PARA ATERRO SANITÁRIO 
E PARA O DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DA PMSP, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA OS TRABALHOS DE CARGA 
E DESCARGA, DESMONTAGEM MONTAGEM, COM CAMINHÃO 
PRÓPRIO ADEQUADO, VISANDO O TRANSPORTE DE MOBILIÁ-
RIOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E TODOS OS DEMAIS OB-
JETOS DE EXPEDIENTE INDISPENSÁVEIS AO ANDAMENTO DOS 
TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL.

Segue abaixo resposta ao questionamento formulado pela 
empresa MM MUDANÇAS CURITIBA:

A Vistoria é obrigatória ou facultativa?
Obrigatória, conforme dispõe o item 11.6.4 – alínea b.

 COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/18/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2018/0003322-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO DE CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL, SITUADO 
NA AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO X AVENIDA VEREADOR 
JOSÉ DINIZ – PR/SA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: D.P. GREMES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA 
- CNPJ nº 27.325.286/0001-31

VALOR DO CONTRATO: R$ 107.900,00 (cento e sete mil 
e novecentos reais)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 86.27.18.541.3005.1.702.4
.4.90.51.00.03

NOTA DE EMPENHO: 111.713/2018
PRAZO: 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da 

Ordem de Início.
DATA DE ASSINATURA: 13/11/2018

 CONTRATO Nº 022/SVMA/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2018/0001115-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/SVMA/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
n. 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP - CNPJ nº 
09.483.617/0001-80

OBJETO: Fornecimento de ração, grãos e demais suple-
mentos para alimentação dos animais atendidos pelo DEPAVE 
3, em estrita conformidade com a descrição contida no ANEXO 
I – Especificações Técnicas do Objeto.

VALOR: R$ 508.029,84 (quinhentos e oito mil vinte e nove 
reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO: 27.10.18.541.3005.6.651.3.3. 90.30.00.00
NOTA DE EMPENHO: 118.236/2018
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de assi-

natura da ordem de fornecimento

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6027.2018/0003396-0
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002018OC00028
PREGÃO ELETRÔNICO 028/SVMA/2018, processo em 

epígrafe, destinado para Contratação de empresa espe-
cializada para Projeto Básico Completo, Levantamento 
Topográfico Planialtimétrico Cadastral (LEPAC), Levanta-
mento Cadastral das Edificações e Sondagem dos Parques 
Naturais Municipais (PNM) Itaim e Varginha, conforme 
discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do 
Objeto, deste Edital, do tipo menor preço. A abertura/re-
alização da sessão pública de pregão ocorrerá à partir das 
10h00min do dia 11 de dezembro de 2018, pelo endereço 
www.bec.sp.gov.br, a cargo da 1ª Comissão Permanente de Li-
citações da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
Por se tratar de um arquivo extenso e conter arquivo DWG 

não permitido no sistema BEC, o edital completo do pregão 
acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;
ou, na Divisão Técnica de Compras, Contratos e Licitações 

- DAF-5 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 
04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos 
custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento 
de Arrecadação do Município de São Paulo.

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6027.2018/0002827-3
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002018OC00025
PREGÃO ELETRÔNICO 025/SVMA/2018, processo em 

epígrafe, destinado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO PAR-
QUE FAZENDA DA JUTA, conforme discriminados no Anexo 
II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital, do tipo 
menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá à partir das 11h00min do dia 06 de dezembro de 
2018, pelo endereço www.bec.sp.gov.br, a cargo da 3ª Comis-
são Permanente de Licitações da Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
Por se tratar de um arquivo extenso e conter arquivo DWG 

não permitido no sistema BEC, o edital completo do pregão 
acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;
ou na Divisão Técnica de Compras, Contratos e Licitações 

- DAF-5 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 
04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos 
custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento 
de Arrecadação do Município de São Paulo.

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6027.2018/0002854-0
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002018OC00026
PREGÃO ELETRÔNICO 026/SVMA/2018, processo em 

epígrafe, destinado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PROJETO BÁSICO COMPLETO DE 
DRENAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTI-
MÉTRICO CADASTRAL DO PARQUE NEBULOSAS, conforme 
discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, 
deste Edital, do tipo menor preço. A abertura/realização da ses-
são pública de pregão ocorrerá à partir das 14h00min do dia 
06 de dezembro de 2018, pelo endereço www.bec.sp.gov.br, 
a cargo da 2ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a 
data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
Por se tratar de um arquivo extenso e conter arquivo DWG 

não permitido no sistema BEC, o edital completo do pregão 
acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;
www.bec.sp.gov.br, ou, na Divisão Técnica de Compras, 

Contratos e Licitações - DAF-5 da Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso 
- São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de 
taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do 
DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

 COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6027.2018/0003609-8
OFERTA DE COMPRAS Nº 801020801002018OC00027
PREGÃO ELETRÔNICO 027/SVMA/2018, processo em 

epígrafe, destinado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSI-
CO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 
CADASTRAL, SONDAGEM E ESTUDO HIDROLÓGICO PARA 
OS PARQUES: LINEAR SÃO JOSÉ, SEVERO GOMES, JARDIM 
PRAINHA E JARDIM HERCULANO, conforme discriminados no 
Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital., do 

I - exploração comercial, direta ou indireta, de toda a área 
pertencente ao terminal, o que inclui o direito à utilização 
comercial do espaço físico interno das suas atuais instalações, 
bem como de seus respectivos anexos e ampliações, desde que 
respeitada a legislação em vigor;

II - exploração comercial, direta ou indireta, de edificações 
a serem construídas no terreno da estação ou na área de 
abrangência do perímetro do raio do § 1º do art. 2º desta Lei, 
incluindo a alienação de novas unidades incorporadas pelo de-
legatário em função da execução do objeto contratual;

III - publicidade, inclusive multimídia, a ser realizada nas 
novas edificações e na área da estação, observada a legislação 
vigente, em especial a Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 
2006 (Lei Cidade Limpa);

IV - outras fontes de receita que não onerem o Sistema 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros e do Sistema de 
Transporte Público Hidroviário. (Redação acrescida pela Lei nº 
16.703/2017).

Parágrafo Único - A concessionária não poderá cobrar qual-
quer espécie de tarifa, preço público e/ou taxa de embarque/
desembarque dos usuários, dos passageiros dos terminais ou 
das empresas concessionárias do serviço público de transporte 
de passageiros por ônibus do Município de São Paulo."

Ressalta-se que a contrapartida para o poder público é a 
assunção pelo parceiro privado de suas responsabilidades para 
com o terminal, área envoltória, e a outorga que o licitante vier 
a colocar na sua proposta.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 
076/SVMA/2018

CONTRATO Nº 008/SVMA/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.125.578-

3/6027.2017/0000768-1
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/SVMA/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE –CNPJ 
nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVA-
DA EIRELI - EPP – CNPJ Nº 13.219.331/0001-69.

OBJETO: Prestação de serviços de VIGILÂNCIA e SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL DESARMADA para os Parques Naturais 
Municipais Itaim, Varginha, Jaceguava e Bororé – Grupo Itaim.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato por 12 (doze) meses, a partir de 31 de 
outubro de 2018.

VALOR REAJUSTADO ESTIMADO DA PRORROGAÇÃO: 
R$4.718.030,15 (quatro milhões, setecentos e dezoito mil trinta 
reais e quinze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 94.10.18.541.3005.2.703.3
.3.90.39.00.08

NOTA DE EMPENHO: 110.901/2018
DATA DE ASSINATURA: 21/11/2018

 TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 
083/SVMA/2018

CONTRATO Nº 013/SVMA/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.185.995-

6/6027-2017-0001104-2
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/SVMA/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE-CNPJ 
nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL EIRELI – CNPJ nº 06.069.276/0001-02

OBJETO: Prestação de serviços de VIGILÂNCIA e SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL DESARMADA para os parques munici-
pais que integram o GRUPO ORLA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato, por 12 (doze) meses, a partir de 
28/10/2018.

VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 6.832.718,03 (seis mi-
lhões, oitocentos e trinta e dois mil setecentos e dezoito reais 
e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94.10.18.541.3005.2.703.3
.3.90.39.00.08

NOTA DE EMPRENHO: 112.533/2018
DATA DE ASSINATURA: 21/11/2018

 TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 
084/SVMA/2018

CONTRATO Nº 004/SVMA/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.164.017-

0/6027.2017/0000630-8
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/SVMA/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE-CNPJ 
nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL EIRELI – CNPJ nº 06.069.276/0001-02

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial desarmada, para os Parques Municipais que inte-
gram o Grupo Sul.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual por 
mais 12(doze) meses, a partir de 31/10/2018.

VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 4.331.794,64 (quatro 
milhões, trezentos e trinta e um mil setecentos e noventa e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94.10.18.541.3005.2703.3.3.90.39.00-08
NOTA DE EMPENHO: 113.542/2018
DATA DE ASSINATURA: 21/11/2018

 TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 
079/SVMA/2018

CONTRATO Nº 003/SVMA/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.187.875-

6/6027-2017-0001124-7
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/SVMA/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 
nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL EIRELI – CNPJ nº 06.069.276/0001-02

OBJETO: Prestação de serviços de VIGILÂNCIA e SEGU-
RANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, para os parques Munici-
pais que integram o GRUPO LESTE – SÃO MATHEUS, Parques: 
Nebulosas, Aterro Sapopemba, Linear Ribeirão Oratório, Jd. 
Conquista, Centro Itaim, Guabirobeira.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12(doze) 
meses, a partir de 25/10/2018.

VALOR ANUAL REAJUSTADO ESTIMADO DA PRORRO-
GAÇÃO: R$ 4.291.072,10 (quatro milhões duzentos e noventa 
e um mil setenta e dois reais e dez centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94.10.18.541.3005.2703.3
.3.90.39.00.08

NOTA DE EMPENHO: 111.818/2018
DATA DE ASSINATURA: 21/11/2018

 TERMO DE CONTRATO Nº 019/SVMA/2018
PROCESSO: 6027.2018/0000240-1
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/SVMA/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLA-
NIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO PARQUE NATURAL MUNICI-
PAL CABECEIRAS DO ARICANDUVA, CONFORME DISCRIMINA-
DOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, 
DESTE EDITAL.

RESPOSTA: Contribuição parcialmente acatada. Ressalta-se 
que o Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos da Conces-
sionária disponibilizado na 2ª Consulta Pública já previa a dis-
tinção e as especificações dos Painéis de Mensagens Dinâmicas 
instalados nas Plataformas, no(s) acesso(s) do Terminal e nas 
paradas de ônibus. O Caderno de Encargos da Concessionária 
agora publicado junto ao Edital de licitação deixa mais claro 
esta distinção e os requisitos de cada equipamento.

Adicionalmente, cumpre notar que a exigência de que tais 
painéis sejam estáticos não está contemplada no documento 
por não ser uma exigência da Lei Federal 12.587.

# 18
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Dentro do 

ìtem sobre informação ao usuário, criado dentro do Capítulo 
II – Especificações do TERMINAL - 23.5 - f)

CONTRIBUIÇÃO: Uma solução paliativa para a disposição 
de informação ao usuário neste momento de construção do 
edital, seria adicionar ao item "23.5 - f)" que a informação 
ao usuário deve ser fornecida conforme a lei federal (o que já 
está no texto), e de acordo com as definições de informação ao 
usuário vigentes em resoluções ou portarias a serem emitidas 
pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, o que 
daria liberdade para tanto a Secretaria como o concessionário 
testarem modelos e irem avançando no regramento ao longo 
do contrato.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Entende-se que 
todas as contribuições enviadas nessa consulta relativas à infor-
mação ao usuário foram acatadas e que todos os direitos dos 
usuários estão assegurados nos documentos agora publicados 
junto ao Edital de Licitação.

# 19
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 15.2 O 

TERMINAL deve dispor de todo o mobiliário, ..., incluindo: f) 
Sistema próprio de geração de energia elétrica, (...)

CONTRIBUIÇÃO: Energia elétrica não poluente Resposta 
enviada à primeira fase da consulta aceita, por se tratar de um 
sistema emergencial, para ser usado apenas em caso de inter-
rupção do fornecimento.

RESPOSTA: Não há necessidade de resposta.
# 20
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 8.1 O TER-

MINAL deve garantir conforto térmico e qualidade do ar ade-
quados aos USUÁRIOS.

CONTRIBUIÇÃO: Qualidade ambiental do terminal Confor-
me debatido em audiência pública, a qualidade ambiental do 
terminal é assunto de central importância refletido em outros 
mals exemplos presentes no município como o terminal de 
ônibus no Metrô Santa Cruz.Nosso questionamento e proposta 
neste ponto é no sentido de melhorar o poder regulatório da 
concessão, é sabido que o desenho arquitetônico e métodos 
construtivos deverão garantir a qualidade ambiental - conforme 
nos foi respondido na primeira fase da consulta pública - porém 
a fragilidade do contrato, se muito permissivo como é o padrão 
dos contratos de concessão no Brasil, poderá refletir num proje-
to insuficiente, esperançoso da boa vontade do concessionário. 
Defendemos que o Poder concedente deve avançar em garan-
tias mais claras de qualidade ambiental, com a exigência de 
mais passagems de circulação de ar ao menos parcial em cada 
uma das quatro faces do terminal.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme menciona-
do na resposta à 2ª Consulta Pública, o Anexo III do Contrato 
- Caderno de Encargos da Concessionária prevê que o Terminal 
deverá garantir qualidade do ar adequada aos usuários. Para 
tanto deverá ser adotado desenho arquitetônico, métodos 
construtivos e, se necessário, equipamentos específicos, para a 
mitigação do efeito dos gases poluentes dos ônibus, conforme 
itens pertinentes da Norma Brasileira ABNT NBR 16401-3 e das 
demais normas técnicas aplicáveis. Outra previsão do Caderno 
de Encargos da Concessionária que visa garantir a qualidade 
ambiental do terminal é a inclusão da obrigatoriedade, por par-
te da concessionária, em interagir com as operadoras das linhas 
de ônibus de modo a atender o previsto na Portaria SMT.GAB nº 
087/ 2018, que disciplina o tempo máximo de estacionamento 
ou parada de veículos com motor funcionando no terminal, 
notificando o poder concedente em caso de não cumprimento.

# 21
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 4.2 As pistas 

devem ter as seguintes larguras mínimas:
CONTRIBUIÇÃO: Segurança viária
A resposta recebida por nós na primeira fase da consulta 

pública é insuficiente. "Lombofaixas, sinalizações aos usuários" 
são insuficientes para garantir a segurança dos usuários, e os 
manuais nos quais a CET vem trabalhando apontam isso. É 
preciso se avançar em mais medidas de segurança viária, e a 
geometria viária, bem como melhor localização das faixas de 
travessai são centrais neste caso.

Os manuais mais modernos de segurança viária, incluindo 
os manuais de Visão Zero, adotados recentemente pela Secre-
tria de Mobilidade e Transportes, apontam a correlação clara 
entre a largura viária e a velocidade imprimida pelos motoristas 
de veículos automotores. Considerando o peso e a energia 
cinética dos ônibus em colisões e atropelamentos, solicitamos 
que a segurança viária seja uma diretriz para a formatação das 
geomtrias viárias internas e externas aos terminais, e sejam 
adotadas medidas seguindo estes princípios.

Repetimos que é fundamental uma conversa ampla entre 
a equipe de infraestrutura dos terminais da SPTrans e a equipe 
de Planejamento e Segurança de Pedestres da CET antes da 
conclusão da versão final do edital.

RESPOSTA: As geometrias viárias internas aos terminais 
foram definidas considerando a dimensão dos veículos e se-
guindo princípios de segurança viária. As geometrias externas 
deverão seguir plano referencial e diretrizes detalhadas no 
Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária 
agora publicado junto ao Edital de licitação. Cumpre notar que 
o Projeto Básico do Perímetro de Abrangência elaborado pela 
Concessionária deverá ser aprovado pelo Poder Concedente.

# 22
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: CLÁUSULA 

24a – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
CONTRIBUIÇÃO: Receitas acessórias
Para resguardar o interesse público é importante se elabo-

rar um capítulo sobre esse assunto, detalhando as possibilida-
des e colocando valor ou percentegem de contrapartida para o 
poder público. É inaceitável um edital omisso neste sentido, e 
levará a lucros e vantagens excessivos do Concessionário.

Também é importante que as contrapartidas respeitem to-
dos os direitos os usuários, inclusive à proteção de dados pesso-
ais, embasada no Projeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais 
(PLC 53/2018), recém aprovado no Congresso Nacional.

RESPOSTA: A questão da proteção de dados pessoais, 
embasada no Projeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais 
(PLC 53/2018), está contemplada na resposta à 4ª sugestão 
enviada nessa consulta. No que se refere às contrapartidas da 
concessionaria, é importante notar que a exploração de receitas 
já é regrada pela Lei Municipal 16.211/2015 que estabelece em 
seu Art. 5º que:

"A remuneração dos serviços e dos investimentos despendi-
dos pela concessionária será obtida pelas receitas decorrentes de:


