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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 solicitações apresentadas por interessados no certame. 

 

Aos 8 de janeiro de 2016, às 14 horas e 30 minutos, 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 pelo estabelecimento da pauta, que em 

comum acordo entre os presentes, ficou assim estabelecida: 1) balanço relativo à 

elaboração das respostas aos pedidos de informações ou esclarecimentos 

complementares previstos na cláusula 9.1 do Edital; 2) análise dos documentos 

recebidos pela Comissão, por via eletrônica, encaminhados pelas empresas Urbeluz 

Energética S.A., em 6 de janeiro corrente, Agroenergia do Norte S.A., em 7 de janeiro 

corrente, Kwonmin, na data de hoje, e Tecbras Engenharia, também na data de hoje. Em 

relação ao primeiro ponto de pauta, a Comissão contabilizou 14 pedidos de informações 

ou esclarecimentos recebidos entre os dias 3 e 29 de dezembro de 2015, totalizando 148 

questões, várias das quais desdobradas em duas ou mais informações ou 

esclarecimentos solicitados, verificando ainda que os 14 pedidos atendem os requisitos 

exigidos no Edital. Em seguida, os presentes trocaram informações relativas ao 

andamento dos trabalhos a respeito e aos esforços empreendidos visando sua conclusão. 

Em relação ao segundo ponto da pauta, verificou-se que, em síntese, os quatro 

documentos mencionados solicitam dilação de prazo para entrega dos envelopes. 

Considerando a proximidade da previsão de entrega dos envelopes para 14 de janeiro 

próximo e o andamento do trabalho de elaboração e finalização dos pedidos de 

informações ou esclarecimentos complementares, deliberou a Comissão, por fim, no 

sentido de submeter ao titular da Secretaria Municipal de Serviços a avaliação quanto à 
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possibilidade e à conveniência de atendimento dos pleitos em questão. 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. 

 

 

 

 

RICARDO ERNESTO VASQUEZ BELTRÃO - RF 567.564.2 

 

 

 

GILBERTO ROSA - RF 313.794.5 

 

 

 

ANTONIO RICARDO SURITA DOS SANTOS - RF 817.555.1 

 

 

 

DIOGO DE TULLIO VASCONCELOS - RF 816.408.8 

 


