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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: Conclusão e divulgação das respostas aos pedidos de informação e 

esclarecimentos apresentados pelos interessados no certame  

 

Em 18 de janeiro 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 que, de comum acordo entre os 

presentes, ficou assim estabelecida: 1) conclusão da análise dos pedidos de informação 

e esclarecimentos apresentados pelos interessados na licitação em referência; 2) 

divulgação do endereço eletrônico em que as respostas aos referidos pedidos de 

informação e esclarecimentos seriam disponibilizadas.  

Em relação ao primeiro ponto da pauta, a Comissão contabilizou a elaboração de 

respostas a todas as 148 questões encaminhadas, visando à integração das disposições 

do edital e à elucidação de dúvidas pontuais suscitadas pelos interessados, completando, 

assim, a análise dos pedidos. As respostas foram elaboradas mediante o exame detido 

dos membros da Comissão sobre os documentos editalícios e a legislação vigente 

aplicável e contou com o apoio técnico de profissionais especializados da 

Administração Municipal, notadamente, do Departamento de Iluminação Pública – 

Ilume.  
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Em relação ao segundo ponto da pauta, foi decidido que as respostas seriam 

disponibilizadas no site http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/, nos 

termos do subitem 9.4. do Edital da Concorrência Internacional nº 001/SES/2015, no 

link “Edital Republicado – PPP”, no data de publicação da presente ata.  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, vai 

assinada pelos membros da Comissão presentes. Eu, Danilo Muniz Rodrigues 

____________________, a digitei e conferi. 

 

 

 

MARCO AURÉLIO DE BARCELOS SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação, em exercício 

 

 

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 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/

