CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2013/SMDU – ARCO TIETÊ
ESCLARECIMENTOS
A Comissão Especial de Avaliação,
Avaliação diante das diversas consultas recebidas sobre
o andamento dos trabalhos referentes ao Chamamento Público n.º
01/2013/SMDU, vem esclarecer:
1 - Qual a data exata em que a Prefeitura divulgará os exatos termos da próxima
fase do PMI (a saber, a dos estudos de viabilidade completos e detalhados)?
A Comissão Especial de Avaliação após o recebimento e análise das 26 propostas
apresentadas, está preparando, dentro dos objetivos do PMI, o relatório resumo
contendo o escopo detalhado dos trabalhos a serem desenvolvidos na segunda
fase, no que se referem às participantes habilitadas tecnicamente.
Desta forma, diante da magnitude dos trabalhos e complexidade dos temas
abordados (Econômico, Ambiental, Mobilidade/Acessibilidade e Habitacional),
não está definida a data exata de divulgação deste relatório, mas informaremos
com a devida antecedência a todos, em nome da transparência e publicidade das
informações, que sempre pautaram esta PMI.
2 - A Prefeitura abordou a importância da participação da sociedade no processo.
Além da audiência pública, haverá uma consulta pública? Se sim, qual o formato
e prazo
prazo da consulta pública?
Conforme disciplina o Comunicado de Chamamento nº 001/2013/SMDU, em seu
item 9, todas as etapas de discussão pública deverão ser convocadas com
antecedência adequada, os materiais deverão ficar disponíveis para os
interessados e as reuniões deverão ser em locais acessíveis e em horário
compatível com a finalidade. As propostas ou sugestões deverão ser
sistematizadas e justificadas sua incorporação ou sua recusa. As reuniões devem
ser documentadas e contar com lista de presença.
A PMSP poderá convocar discussões públicas para a discussão dos trabalhos,
sendo responsabilidade dos agentes cadastrados o oferecimento do
correspondente suporte técnico para tais discussões. Esclarecemos, ainda, que a
plataforma de comunicação Gestão Urbana, seguindo o exemplo da discussão do
PDE, também oferece amplo acesso da sociedade aos projetos propostos. Será
inaugurada, em breve, a sessão interativa, para aumentar a participação e
contribuição de todos.

3 - As 17 empresas participantes, cujos estudos de prépré-viabilidade podem ter sido
aproveitados parcialmente pela Prefeitura, terão possivelmente algum direito ao
ressarcimento pelos estudos aproveitados (de acordo com o teto de R$ 3 milhões e
serão
o divulgadas as
nos termos do Chamamento Público 1/2013). Quando serã
informações sobre estes ressarcimentos?
As informações sobre o ressarcimento estão descritas no item 10, do
Chamamento nº 001/2013/SMDU, sendo que para os trabalhos aproveitados na
primeira fase serão divulgados junto com o relatório resumo, e o pertinente a
segunda fase juntamente com o resultado final do PMI.

São Paulo, 26 de setembro de 2013.
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