CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2013/SMDU
ARCO TIETÊ
PERGUNTAS E RESPOSTA
PERÍODO 09/05/2013 A 22/05/2013

1- O projeto a ser entregue será identificado ou serão adotados procedimentos de sigilo,
(como em concursos) para a avaliação?
R: O projeto pode ser identificado, pois no processo de chamamento não é aplicável o
sigilo de autoria durante o processo de avaliação.
2- O Formulário do Sumário Executivo prevê no item 2, subitem 2.2, parágrafo III –
Características Gerais do Arco Tietê (páginas 3 à 5) informações diversas para 02
Projetos, a saber, Projeto 1 e Projeto 2. Considerando que temos a intenção de propor até
04 Projetos, pergunto se haveria alguma restrição a esta nossa intenção e, em não
havendo, se poderíamos ampliar o formulário, inserindo, na sequencia, os espaços
necessários para aqueles Projetos que excederem aos 2 previstos.
R: Não ha restrição alguma. Podem ser descritos quantos projetos forem necessários
3- Em relação ao modelo urbanístico, foram elencadas questões para análise e proposituras
relacionadas ao "USO DO SOLO", "MOBILIDADE URBANA", "PAISAGEM" e "MEIO
AMBIENTE". Questiona-se:
a) Se a Comissão de Avaliação vai considerar e avaliar os estudos que não seguirem o
"modelo" e itens descritos no escopo mínimo, exatamente na forma disposta no
documento.
R: Desde que a proposta contenha os requisitos mínimos, identificados no sumário
executivo, não se faz necessário seguir a seqüência proposta.
b) Se a apresentação for feita com outra modelagem, ou com outro formato, mas
abordando o conteúdo descrito no documento, será considerada pela Comissão de
Avaliação.
R: Se a pergunta é relativa ao padrão de apresentação, este é livre. Contudo se faz
necessário preencher o sumário executivo fornecido e anexá-lo ao trabalho. O
preenchimento do sumário executivo no formato apresentado é obrigatório, o que não
exclui a forma livre de apresentação do trabalho.

4- Gostaríamos de solicitar esclarecimento a respeito do perímetro do Arco do Futuro.
Encontramos divergência entre dois documentos fornecidos por vocês, identificados
abaixo. Há dois pontos principais:
Extremo sul:
- um dos documentos aponta os trechos dos braços do rio pinheiros que chegam
nas represas Billings e Guarapiranga
- o outro aponta o trecho da Avenida Cupecê
Extremo Leste
- um dos documentos não considera o trecho da Jacu-Pêssego
- o outro considera
Página 3 - smdu_seminario_arcotiete_articulacoesterritoriais_20130402_1365619967.pdf
Página 26 - SMT-Seminario-ArcoTiete-diretrizes-20130404.pdf
R: Considerar o mapa da página 3.
5- O que vocês entendem por interlocutores? (agentes em geral, sociedade civil,
consultores?)
R: Tratam-se dos agentes envolvidos na transformação proposta pelo projeto, bem como
as competências e papéis de cada um deles para o sucesso da proposta.
6- Para abrirmos os arquivos recebidos em "shape" precisamos do AUTOCAD MAP, que
não temos e é muito caro. Teria condições de recebermos os arquivos em "dwg"
(AutoCad comum)?
R: Os arquivos no formato “shape” poderão ser abertos pelos aplicativos QUANTUM GIS,
ARC GIS ou qualquer outro utilizado para georeferenciamento.
7- Qual será a data de entrega dos trabalhos, considerando-se que o dia 15/06/2013 cairá
em um sábado?
R. Os trabalhos (propostas) deverão ser entregues até às 18:00 hs, do dia 14/06/2013, no
protocolo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano: Rua São Bento, 405, 17.º
andar, sala 171-B, conforme publicado no DOC de 16/04/213.
8- Para o que servirá o Sumário Executivo?
R: O Sumário Executivo deve sintetizar, de forma objetiva e clara, as principais ideias, sua
importância, resultados e conclusões conduzindo o leitor ao completo entendimento da

proposta. É uma estruturação de ideias e critérios, baseada no chamamento, que será
utilizada como guia para avaliar e comparar as propostas apresentadas.

