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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2015-0.097.424-9. 

 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/SES/2015 - contratação da Parceria 

Público-Privada - PPP, na modalidade de Concessão Administrativa, para 

Modernização, Otimização, Expansão, Operação, Manutenção e Controle Remoto e em 

tempo real da infraestrutura da Rede de Iluminação Pública do Município de São Paulo 

- PPP da Iluminação Pública. 

 

OBJETO: Deliberação sobre pedido de esclarecimento 
 

Aos 16 de março de 2016, às 16 horas, na Secretaria Municipal de Serviços, 

reuniram-se os membros ao final nomeados da Comissão Especial de Licitação, 

instituída pela Portaria nº 37/SES/2015 e alterada pela Portaria nº 116/SES/2015. Os 

trabalhos foram iniciados pela definição da pauta, cujo único item é a análise e 

deliberação sobre o pedido de esclarecimento formulado por Ingrid do Nascimento 

Pistili, nos seguintes termos: “tendo em vista a abertura de prazo para apresentação de 

nova documentação relativa à garantia de proposta, entendemos que deverão continuar 

sendo observadas as condições e exigência do Edital da Concorrência Internacional nº 

01/SES/2015. Neste sentido, entendemos que nos termos do item 10.6 as garantias de 

proposta deverão ter prazo de validade de 01 ano a partir da NOVA DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS, correspondente ao dia 30 de março de 2016, entre as 

14h e 14h30min. Favor confirmar se nosso entendimento está correto”. Diante do 

questionamento, e tendo em vista o disposto no art. 5º, XXXIV, da Constituição 

Federal, a Comissão Especial de Licitação conhece o requerimento formulado e, no 

mérito, esclarece que, consoante o art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme 

Comunicado publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 15/03/2016 e 

retificado em publicação de 16/03/2016, foi designada nova sessão pública para a 

reapresentação, pelos proponentes, da documentação relativa à garantia da proposta 

(Envelope 1). Na ocasião, somente serão aceitas as garantias da proposta que 

observarem as condições e exigências do Edital da Concorrência Internacional nº 

01/SES/2015, inclusive a regra estipulada no item 10.6. do referido instrumento 

convocatório. Mais ainda, as garantias da proposta a serem apresentadas deverão estar 

vigentes quando da sessão de entrega e abertura do Envelope 1, a qual está marcada 

para ocorrer a partir das 14h00 (quatorze horas) do dia 30/03/2016, e deverão apresentar 
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prazo de validade de pelo menos 01 (um) ano a partir daquela mesma data. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada 

pelos membros da Comissão presentes. Eu, Danilo Muniz Rodrigues 

______________________, a digitei e conferi. 

 

 

DULCE EUGÊNIA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

 

DIOGO DE TULLIO VASCONCELOS 

 

 

GILBERTO ROSA 

 

 

MARCO AURÉLIO DE BARCELOS SILVA 
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