
 

  

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2013/SMDU 
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 010/2013/SMDU.G ALTERADAS 
PELAS PORTARIAS N.º 069/2013/SMDU.G E N.º 090/2013/SMDU.G 

 
A Comissão Especial de Avaliação do instituída pela Portaria n.º 010/2013/SMDU.G, 
alterada pelas Portarias n.º 069/2013/SMDU.G e n.º 090/2013/SMDU.G, reunida nesta 
data: 

1- Considerando as manifestações apresentadas pelos participantes no que respeita à 
consulta formulada por esta Comissão sobre possíveis impactos do Plano Diretor 
Estratégico aprovado pela Câmara Municipal em 30 de junho de 2014 sobre os 
estudos de viabilidade em desenvolvimento, conforme segue: 

a. Consórcio Magalhães Associados - Figueroa Arquitetura - Park Capital - Paulo 
Lomar e Jurandir Rossi, Consórcio Andrade Gutierrez - Queiroz Galvão e 
Consórcio Carioca - Blac - CR Almeida - AECOM - Cowan, que informaram haver 
impactos relevantes do novo PDE nos estudos que desenvolvem e,  

b. Axal Consultoria e Projetos, Barbosa & Corbucci Arquitetos Associados Ltda., e 
Odebrecht – OAS - URBEM, que comunicaram, nos seus casos, não haver 
impactos do novo PDE; 

2- Considerando que os três primeiros participantes solicitaram prorrogação de prazo 
para entrega dos estudos de viabilidade, e buscando atingir os objetivos da PMI, 
com ampla participação e, por consequência, com o maior número de propostas 
possíveis; 

3- Considerando, por fim, a recente aprovação do novo PDE pela Câmara Municipal, 
ainda não sancionado pelo executivo, e que entendemos necessário que todos os 
participantes realizem a revisão dos seus estudos até então desenvolvidos, a partir 
desta sanção. 

RESOLVE: 

Estabelecer, como data limite para o recebimento das propostas da 2.ª fase – 
Estudos de Viabilidade, o dia 08 de setembro de 2014, às 18:00 hs. As propostas 
deverão ser entregues, em duas vias, no protocolo geral da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – SMDU sito à Rua São Bento, 405, 17.º andar, sala 171-
B; 

Por fim, esta Comissão tomou ciência do teor de carta firmada por representante da 
Escola da Cidade em que comunica sua desistência em participar do certame. 

 

São Paulo, 18 de julho de 2014. 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

 

 


