
 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO comunica ao todos os interessados a reabertura da CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL N° 01/SES/2015 – Processo Administrativo nº 2015-0.097.424-9 

– do tipo MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA A SER 

PAGA PELO PODER CONCEDENTE, relacionada à PARCERIA PÚBLICO-

PRIVADA (PPP), na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a 

prestação de serviços de MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO, 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE REMOTO E EM TEMPO REAL DA 

INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO. 

  

 PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: 20 anos, prorrogáveis na 

forma da lei e do respectivo contrato. 

 

 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 7.238.400.000,00 (sete bilhões, 

duzentos e trinta e oito milhões e quatrocentos mil reais). 

  

 O edital e seus anexos poderão ser acessados a partir do dia 13/11/2015 na 

Internet, pelo site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e pelo site: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/, ou poderão ser obtidos por 

meio óptico (CD/DVD) ou eletrônico (pendrive), junto à Assessoria Jurídica da 

Secretaria Municipal de Serviços, na Rua Líbero Badaró, nº 425, 34
o
 andar, São Paulo – 

SP, entre 10h e 17h, durante os dias úteis, cabendo ao interessado, nesse caso, trazer a 

respectiva mídia para a gravação dos arquivos. 

  

 Os documentos de Garantia de Proposta, Proposta Comercial e Habilitação 

deverão ser entregues, nos termos do edital, entre as 10h e 11h do dia 14/01/2016, no 

Auditório localizado à Rua Líbero Badaró, nº 425, 33º andar, São Paulo – SP. 

 

 A sessão pública de abertura dos envelopes ocorrerá também no dia 14/01/2016, 

a partir das 11h, no mesmo endereço, observadas as condições do edital. 

 

 Tendo vista as adequações promovidas sobre o edital e seus anexos e as 

condicionantes impostas pelo e. Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ficam 

prejudicadas as perguntas e as impugnações interpostas em face do instrumento 

convocatório anterior. As dúvidas remanescentes, se houver, poderão ser encaminhadas 

para a Comissão Especial de Licitação, nos termos do edital publicado nesta data. 
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