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Este documento, elaborado pela SP Parcerias no âmbito da OS n° 05/2019/CD, 

apresenta a consolidação das contribuições recebidas durante a consulta pública, bem 

como respectivos esclarecimentos e endereçamentos. 

A consulta pública ocorreu entre os dias 12 de março e 15 de abril de 2019. No âmbito 

da consulta pública, também foi realizada, no dia 4 de abril, quinta-feira, às 10h, no 

Auditório da Sala Olido, uma audiência pública. 

A consulta pública possuiu como objeto a minuta do Edital de Concessão dos serviços 

de remoção e guarda de veículos das vias e logradouros públicos do município de São 

Paulo e de organização de leilões públicos dos veículos não retirados pelos 

proprietários. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES APRESENTADAS NA CONSULTA PÚBLICA 

# Documento Item Contribuição ou Solicitação de Esclarecimento Consideração 

1 - - 
No modelo serão incluídas remoções da Subprefeitura de 
veículos abandonados? 

Não. A Concessão tem como objeto o serviço de remoção 
de veículos prestado pela CET, em razão do cometimento de 
infrações. Este serviço não inclui a remoção dos veículos 
abandonados. 

2 - - Uma OSCIP poderá participar deste certame? 

Considerando que a Lei Federal nº 9.790/99 determina que 
apenas pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos podem requerer esse tipo de qualificação, será 
analisado no caso concreto se tal pessoa jurídica possui 
finalidade compatível com o objetivo da contratação, e 
atende às exigências editalícias. 

3 - - 

Sugerimos complementar as exigências quanto à qualificação 
técnica das empresas licitantes (item 13.3), incluindo para o 
Lotes 1, que as empresas apresentem atestados de 
capacidade técnica comprovando a implantação e operação 
de Centro de Operações (CCO)  e para os Lotes 1, 2 e 3 que as 
licitantes comprovem a experiência em remoção de veículos e 
em guinchamento de veículos fechados. 

A contribuição não foi acatada. A qualificação técnica 
exigida é suficiente para avaliar a adequação dos licitantes 
para prestação dos serviços concedidos.  
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4 - - 

Como se trata de uma concessão de 20 anos de duração, 
sugerimos que as empresas participantes se obriguem a 
investir em tecnologias e substituir seus equipamentos 
quando novas tecnologias forem disponibilizadas ao longo dos 
anos de duração da concessão. Desta forma sugerimos a 
revisão da Planilha de Capex/Opex incluindo os investimentos 
ao longo da Concessão. 

Conforme o item 12.2.jj) da minuta de contrato 
disponibilizada para consulta pública, a Concessionária 
deverá conservar todos os bens, incluindo realizar 
substituições demandadas em função do desgaste, 
superação tecnológica ou término da sua vida útil. O valor 
de reinvestimento foi considerado no modelo econômico-
financeiro. 

5 - - 

Como se trata de uma cidade de grandes dimensões e 
populosa há necessidade de divisão geográfica de Lotes para 
implantação de tal objeto. Sugerimos que sejam definidos 03 
(três) lotes de operação. 

A contribuição foi acatada e incorporada. A forma de divisão 
de lotes será alterada para três lotes regionalizados.  

6 - - 

Uma vez que a responsabilidade pela execução dos serviços 
será da Concessionária, entendemos que os pátios e guinchos 
não poderão ser terceirizados e sim de propriedade da 
Concessionária, visto que a responsabilidade pela remoção 
dos veículos, bem como a guarda dos mesmos, será o objeto 
principal da Concessão, não podendo ser terceirizado. 

A subcontratação de locais de depósito e guinchos não se 
trata de uma obrigação, mas sim de uma possibilidade. Caso 
a Concessionária opte por subcontratar, ela deve garantir os 
níveis de serviço pactuados.  

7 - - 

Da forma como foi elaborado o projeto de concessão, a 
capacidade da demanda esta ligada ao trabalho dos 
funcionários da CET, ou seja, o sucesso da concessão se dará 
se os profissionais da CET realizarem o trabalho deles, com 
notificações e solicitações de guinchamento. Sugerimos desta 
forma que para o sucesso do projeto seja estabelecido um 
valor mínimo de 1.000 guinchamentos/mês por Consórcio (nas 
condições e custos atuais da operação dos pátios vigentes), 

A contribuição não foi acatada. Conforme a Lei nº 8.394, de 
28 de Maio de 1976, dentre as atribuições da CET encontra-
se “planejar e implantar, nas vias e logradouros do 
Município, a operação do sistema viário", o que inclui a 
fiscalização e autuação de irregularidades no trânsito. A 
concessão parte deste princípio para a sua 
operacionalização. 
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mediante o pagamento dos custos do Concessionário com 
relação à remoção e guarda dos veículos em pátios, 
independente das atividades de fiscalização por parte da CET. 

8 Edital 
5º 
combinado 
com 14.6 

Crítica: A previsão de dezoito milhões é exorbitante em 
relação ao que prevê o Art. 31, III, da Lei 8.666, de 1993 (limite 
1% para garantia contratual). 

A garantia da proposta é de 1% sobre o valor do contrato. O 
item 14.6 será alterado para refletir este valor. 

9 Contrato 31.14 
Crítica: Art. 5ª CF/88 e devido processo legal/garantia 
contraditório quanto à extensão da pena de inidoneidade aos 
demais acionistas que não a CONTROLADORA. 

A contribuição não foi acatada, uma vez que as disposições 
da cláusula 32ª do contrato disponibilizado na consulta 
pública, que trata do processo administrativo de aplicação 
de penalidades, encontram amparo no art. 5ª, LV, da 
Constituição Federal.  

10 Contrato 21.2 item s 

Crítica: § 4º art. 271 do CTB Os serviços de remoção, depósito 
e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, 
diretamente, ou por particular contratado por licitação 
pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo 
pagamento dos custos desses serviços. (Redação dada pela Lei 
nº 13. 281, de 2016). 

O contrato está em conformidade com o respectivo 
dispositivo legal.  

11 Contrato 8.4 
Crítica: Termo "imediata" implica afasta a possibilidade de 
convalidação da tranferência, o que já vem sendo admitido 
pela doutrina. 

Acata-se a retirada do termo "imediata", adotando-se a 
mesma redação prevista no art. 27 da Lei n° 8.987 de 13 de 
fevereiro de 1995. 

12 
Especificação 
Técnica 

CAVELETE DE 
MADEIRA 

Sugestão/Opinião: Comunicado ao proprietário ou 
responsável pelo veículo por meio de adesivo de solo que 
contém o telefone de contato para a obtenção das 
informações adicionais (Experiência PBH/BHTRANS) REVER A 

A contribuição não foi acatada. Os cavaletes deverão estar 
de acordo com o Apêndice I do Caderno de Encargos - 
Especificação Técnica do Cavalete. 
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ADOÇÃO DO CAVALETE, ATÉ MESMO SUBSTUINDO-O VIA DE 
REGRA PELO ADESIVO DE SOLO. 

13 
Mecanismo 
Pagamento 
Outorga 

1.3 
Esclarecimento: Valor de referência mínimo de cento e 
dezoito milhões coincide com o valor de contrato, merecendo 
revisão portanto. 

Contribuição acatada. O valor está impreciso e será ajustado 
no referido documento. 

14 Anexo IV 1.5.2 e 1.5.3 
Aperfeiçoar redação quanto ao valor a ser pago a título de 
penalidade(s). 

Contribuição acatada. A redação foi alterada. 

15 Contrato 9.4 e 24.2 Sanar erros materiais. 
Contribuição acatada. Serão feitos os ajustes de formatação 
e referências internas. 

16 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

3.1.2 - Outros 
Requisitos 
Desejáveis 

Uso de TI e videomonitormento que permitam conexões com 
os sistemas das autoridades de trânsito, bancos de dados 
entre outros para aplicação de sanções, identificação de 
infratores e devedores, veículos bloqueados e/ou ordem 
judicial. (Vide em tramitação na Câmara de Vereadores de SP 
o PL 22/2018 autoria vereador Alessandro Guedes (PT) que 
pretende proibir autuação com base em videomonitoramento 
e decisão favorável do TJSP a URBES-Sorocaba pelo uso do 
videomonitoramento). 

A regulação atual não contempla tal previsão, de forma que 
não foi considerada no modelo de concessão em tela.   

17 Contrato 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Sugestão/Opinião: Incluir cláusula de antinepotismo (súmula 
vinculante 13 STF) em relação aos contratados da 
concessionária. 

A vedação contida na súmula vinculante 13 do STF não se 
refere a contratados de concessionárias de serviços. 

18 Edital Obrigações Sugestão/Opinião: Inserir claúsula de pagamento da outorga A contribuição não foi acatada. A outorga fixa é uma pré-
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da 
Concessionár
ia 

fixa até o final de 2020. condição para a assinatura do contrato.  

19 
Plano de 
Exploração 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Sugestão/Opinião: Excluir o item 5.4.1 que trata da aprovação 
do Poder Concedente para exploração de receitas 
complementares. 

Contribuição não acatada. Solicitações de exploração de 
receitas acessórias deverão ser submetidas à análise do 
Poder Concedente, que irá avaliar sua pertinência e 
adequabilidade ao objeto da concessão, devendo emitir 
parecer justificado quanto à aprovação pra o seu 
desenvolvimento.  

20 
Edital(Docum
ento de 
Habilitação) 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Sugestão/Opinião: Apresentação de, no mínimo, 01 (um) 
Atestado de Capacidade Técnica, firmada por órgão do poder 
público ou por pessoa jurídica de direito privado, com firma 
reconhecida para Atestados emitidos por Pessoa Jurídica, 
comprovando haver a licitante prestado satisfatoriamente 
serviços de Central de Controle Operacional em moldes iguais 
ou similares e de natureza pertinente e compatível aos do 
objeto desta licitação, O atestado deverá ser impresso em 
papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço 
completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 
cargo/função. 

A contribuição não foi acatada. A qualificação técnica 
exigida é suficiente para avaliar a adequação dos licitantes 
para prestação dos serviços concedidos.  

21 
Termo de 
Referência 

Área Lote 
Sugestão/Opinião: Abertura e disponibilização para 
zoneamento de cada região e respectivo lote. 

A contribuição foi acatada e incorporada. A forma de divisão 
de lotes será alterada para três lotes regionalizados.  
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22 
Plano de 
Negócios 

Item 8.1. 
Caput 

Sugestão: alterar redação do item para "Este plano de 
negócios estimou a exploração das seguintes FONTES DE 
RECEITA sem prejuízo de outras fontes alternativas de receita" 

Contribuição não acatada. A faculdade de exploração de 
receitas acessórias pela Concessionária está prevista no 
contrato, e o Plano de Negócios reflete o que foi 
considerado na construção do modelo referencial.  

23 
Plano de 
Negócios 

Item 8.3. 

Esclarecimento: Edital consta 6,8 milhões de veículos nos 
estudos enquanto a CET indica 8,6 milhões de veículos (fonte: 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/cidade-de-sp-tem-
74-veiculos-para-cada-10-habitantes-aponta-levantamento-
da-cet.ghtml) o que indica inconsistência? Conforme Base 
dezembro/2018 do Denatran, a frota é de 8.295.645 veículos. 

A frota considerada no Plano de Negócios para a Consulta 
Pública contemplava os seguintes tipos de veículo: 
automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitários. Para o 
Edital de Licitação, será considerada a frota total. 

24 
Plano de 
Negócios 

Item 16. DRE 
e Fluxo de 
Caixa 

Esclarecimento: qual motivo da redução da carga tributária 
projetada no EBITDA relativamente aos anos 10 e 15 de uma 
Alíquota 14,25% para 8,65% ? 

A mudança da alíquota se deu devido a uma mudança do 
regime tributário do ano em análise. 

25 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Item 2.1.5 

Crítica/Sugestão: critério de rodízio entre os vencedores por 
lote, one by one, parece trazer consigo grande dificuldade 
operacional. Sugere-se por lote e região o rodízio a cada bloco 
de 100 chamado: (1)  caso não haja o equilibrio entre as 
concessionarias; (2) Atuação por lote definido por regiões. 

A contribuição foi acatada e incorporada. A forma de divisão 
de lotes será alterada para três lotes regionalizados.  

26 
Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 

Item 7.24 
Esclarecimento: quanto às dívidas/cobranças decorrentes dos 
serviços da concessionária, haverá geração de boleto único de 
multas e receitas da concessão ou emissão de boletos 

O item 7 do Caderno de Encargos disponibilizado na 
consulta pública delimita o procedimento para a liberação 
do veículo, que deverá ser precedida de emissão de 
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Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

distintos? Qual regime de recebimento de taxas e débitos? 
Concessionária receberá taxas da Administração Pública? De 
que forma? Se sim, qual a forma/prazo de repasse para a 
Administração? 

autorização pelo Poder Concedente, após o pagamento pelo 
proprietário dos ônus e débitos do veículo. O pagamento 
das tarifas de guarda e remoção ocorrerá em separado, 
diretamente pelo proprietário à concessionária, podendo 
esta adotar a forma que considerar adequada, desde que 
respeitadas as especificações dispostas no contrato e 
anexos.   

27 Edital Item 21.2 b 
Esclarecimento: É tida como risco exlcusivo da concessão a 
flutuação cambial sem limitadores sob que fundamentação ? 

A alocação do risco cambial exclusivamente para a 
Concessionária é praxe em contratos de concessão, em 
especial nos contratos onde este não é um risco central ao 
negócio. 

28 Edital Item 21.2 z 

Crítica: A não efetivação da demanda projetada dos SERVIÇOS 
CONCEDIDOS ainda que decorrente de concorrência praticada 
pelo PODER CONCEDENTE é tido como risco em inobservância 
ao art.65, inciso II, alínea d da Lei 8.666, de 1993 (ex., dentre 
outros, fato do príncipe). 

A sugestão foi acatada.  

29 Edital 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Esclarecimento: qual horário de funcionamento para retirada 
de veículos? 8h-18h? Ou 6h-20? 24? 

O item 7.4 do Caderno de Encargos delimita o horário que 
em deve ser realizada a retirada de veículos. 

30 Edital 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Sugestão: advoga-se a retirada de controle por meio de 
etiquetas e a possibilidade de retirar a sua previsão em face da 
exigência de relatório fotográfico minucioso; da tecnologia das 
câmeras fotográficas dos aparelhos telefônicos e do fato de a 
movimentação decorrente do traslado do veículo no mais das 

Contribuição não acatada. O controle por meio de etiquetas 
é uma garantia ao proprietário do veículo e à 
concessionária. 
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vezes implicar o rompimento dos lacres por etiquetas (fitas 
adesivas/tipo durex). 

31 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Item 2.1.3 
Esclarecimento: Haverá acesso ao banco de dados e aos 
sistemas PRODESP / PRODAM e em qual nível se dará o acesso 
e a conexão? 

O funcionamento integral das funcionalidades do SIGO 
pressupõe a disponibilização de acesso aos bancos de dados 
e sistemas necessários à sua operação, nos termos do 
Apêndice II do Caderno de Encargos - Requisitos do SIGO. 

32 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Item 2.1.3 

Esclarecimento: quais os convênios de cooperação 
eventualmente existentes com outros níveis federativos e 
quais outros sistemas terão a possibilidade de acesso e 
integração? 

O funcionamento integral das funcionalidades do SIGO 
pressupõe a disponibilização de acesso aos bancos de dados 
e sistemas necessários à sua operação, nos termos do 
Apêndice II do Caderno de Encargos - Requisitos do SIGO. 

33 Edital 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Esclarecimento: quem e como emitirá as liberações do 
veículo? 

As liberações do veículo serão realizadas depois de devido 
pagamento dos débitos e custos de estadia, conforme 
estabelecido nos itens 7.11 a 7.15 do Caderno de Encargos 
disponibilizado na consulta pública. 
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34 Edital 

Obrigações 
da 
Concessionár
ia 

Esclarecimento: quem será responsável pela re-vistoria de 
veículo nos casos de cominamento cumulativo de penalidade 
de multa por má conservação do veículo? 

A autorização emitida pelo Poder Concedente, nos termos 
item 7.13 do Caderno de Encargos disponibilizado na 
consulta pública, assinalará o prazo e as condições para a 
reapresentação e vistoria do veículo. 

35 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

item 7.6 
"Permite a parametrização para se adequar aos processos 
executados no âmbito da CET" :: A quais processos  e a quais 
parâmetros eles se referem? 

O referido item foi suprimido para evitar dúvidas quanto a 
esta especificação.  

36 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

item 7.11 

"Possui aplicações web operando nos principais navegadores 
de mercado (crossbrowser), que seguem os parâmetros World 
Wide Web Consortium (W3C).":: A quais parâmtros da W3C 
eles se referem? 

O item em questão se refere ao parâmetro W3C que foi 
definido para o desenvolvimento das aplicações.   

37 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár

Item 7.12 
"Possui garantia da integridade e segurança das 
informações.":: Qual o nível de garantia para essa integridade 
de informações? 

Deverá ser utilizado para garantia da integridade e 
segurança das informações o protocolo de criptografia 
SSL/TLS. 
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ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 
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Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Item 8.6 
"Possui aplicações web com padrões de acessibilidade 
básicos." :: o que eles consideram como básicos nos padrões 
de acessibilidade? 

Os padrões de acessibilidade básicos são aqueles em 
conformidade com as diretrizes WCAG dos parâmetros W3C 
e pela norma ISO/IEC 40500:2012. 
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Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Item 2.1.3 

A responsabilidade dos convênios/acordos de cooperação 
técnica com os outros orgãos da Administração Pública e com 
empresas privadas se possível perante a Lei, será da 
Concessionaria ou do poder concedente? 

A obrigação das Concessionárias é a preparação do sistema 
para a interface com outros sistemas existentes da 
Administração Pública, nos termos do Apêndice II – 
Requisitos do SIGO. O Poder Concedente é o responsável 
pela celebração de acordos para a realização da interface 
com outros entes públicos. Quaisquer acordos ou contratos 
entre entes privados devem se dar nos termos da legislação 
e do contrato, e mediante autorização do Poder 
Concedente, no que couber.  

40 
Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Avaliação One shoot: possibilidade de concessão de no 
mínimo uma chance de novamente rodar o SIGO na forma 
prevista no caderno de encargos, sem prejuízo de outra(s) 

Não se aplica, uma vez que houve alteração no Edital e não 
haverá mais Prova de Conceito. 
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Concessionár
ia  

requerida pelo PODER CONCEDENTE. 

41 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Item 2.2. 
Poderão ser feitos convênios/acordos de cooperação técnica 
com os outros orgãos da Administração Pública. Com pessoas 
de dirieto privadoas será possível?. 

Convênios, contratos e acordos poderão ser firmados nos 
termos da legislação e se previsto no contrato. Se não 
houver previsão expressa no Contrato, devem ser 
aprovados pelo Poder Concedente. 

42 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia  

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

7.16 

Quais tipos de dados devem ser exportados e importados? 
Trata-se de exportar uma base de dados do município de 
veículos? Munícipes? Exportar e importar de sistemas de 
municípios? Como são esses sistemas? Existe acesso? Entre 
outros deixa a frase abstrata também. 

Os detalhamentos técnicos acerca de importação e 
exportação de dados constam no Apêndice II – Requisitos 
do SIGO. 

43 

Anexo III – 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionár
ia 

Apêndice II – 
Requisitos do 
SIGO 

Esclarecimento item 3.1.2. diz:" A CONCESSIONÁRIA do LOTE 1 
deverá finalizar os requisitos do tipo “Desejável”, quando 
aplicável, em até 30 (trinta) dias após a DATA DA ORDEM DE 
INÍCIO." Entretanto, no ANEXO X – PROVA DE CONCEITO no 
item::1.14. Serão condições de reprovação:: subitem:: 1.14.2.  
está definido"Não atendimento de 100% (cem por cento) dos 

Não se aplica, uma vez que houve alteração no Edital e não 
haverá mais a Prova de Conceito. 



 

 

São Paulo Parcerias S.A. - CNPJ: 11.702.587/0001-05 

Rua. Líbero Badaró, 293 – 9º andar – Conjunto 9 A  – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01009-0000 

Tel.: 3343-6000 
 

requisitos obrigatórios (funcionais e não funcionais) e 50% 
(cinquenta por cento) dos requisitos desejáveis a serem 
avaliados na PROVA DE CONCEITO.". Em face do que parece 
inconsistente uma inconsistência, pede-se esclarecimento / 
retificação do ponto. 

44 - - 

Gostaria de saber, se haverá a previsão, ou se não haver a 
possibilidade de previsão, para que haja a prestação dos 
serviços de guincho por parte das concessionárias no que diz 
respeito às Leis: 13.478/02, 13.522/03, 13.782/04, 14.752/08 
e 15.244/10. Decretos: 42.992/03, 45.265/04, 45.668/04, 
46.958/06, 48.172/07, 48.251/07 e 51.907/10, qual seja a 
remoção de veículos ou carcaças abandonadas nas ruas da 
capital. LEI 13.478/02 "Art. 161 - É proibido o depósito de 
entulho, terra e resíduos de qualquer natureza, de massa 
superior a 50 (cinquenta) quilogramas, em vias, passeios, 
canteiros, jardins e áreas e logradouros públicos. Parágrafo 
Único - O disposto neste artigo aplica-se, também, aos 
veículos abandonados em vias públicas, por mais de 5 (cinco) 
dias consecutivos, bem como aos materiais de construção 
depositados em vias públicas por mais de 2 (dois) dias 
consecutivos. " 

Não haverá previsão, uma vez que a concessão em tela tem 
como objeto o serviço de remoção de veículos das vias e 
logradouros a partir de autuações de infração de 
estacionamento pela CET.   

45 - - 

Se o serviço concedido aos concessionários também poderá 
ser utilizado por pedidos encaminhados para remoção de 
veículos pelo serviço sp156 e que são de responsabilidade das 
subprefeituras, conforme as leis e decretos citados no item 
anterior; 

Não. A remoção de veículos abandonados não faz parte do 
objeto da concessão. 
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46 - - 

Se há previsão de tempo para atendimento dos pedidos de 
guincho para remoção de veículos, quando de solicitações 
realizadas junto ao telefone da CET 1188, para os casos de 
descumprimento do CTB, tais como estacionamento em guia 
rebaixada, próximo à esquina, dentro outros 
descumprimentos que preveem a remoção do veículo do local. 

Sim, o tempo padrão será de 25 (vinte e cinco) minutos 
desde a efetivação do chamado até a finalização do 
processo de colocação do veículo infrator sobre o guincho.   

47 - - 

Em havendo a previsão deste tempo, qual será este e se este 
tempo/previsão deverá servir para todas as áreas do 
município, ou seja, um tempo padrão para que o guincho 
chegue ao local para atendimento dos pedidos em todos os 
bairros da capital. 

O tempo padrão será de 25 (vinte e cinco) minutos desde a 
efetivação do chamado até a finalização do processo de 
colocação do veículo infrator sobre o guincho.   

48 - - 

Se há previsão de que os guinchos do serviço ficarão em locais 
estratégicos visando cumprir o tempo estabelecido para 
atendimento dos chamados realizados pelo telefone da CET 
1188; 

Não há exigência com relação à localização dos guinchos, 
uma vez que se trata de estratégia operacional da 
concessionária, com vistas a cumprir os parâmetros 
pactuados, inclusive com relação ao prazo para remoção.  

49 - - 

Há previsão de que os guinchos sejam adaptados para retirada 
também de caminhões, carretas, carcaças e outros tipos de 
veículos variados que tenham que ser retirados de via pública, 
caso seja o caso. 

Conforme o item 6.1. do Caderno de Encargos, a 
Concessionária deverá estar apta a realizar o serviço de 
remoção de veículos pesados. 
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50 Edital 
Item LEILÃO 
dos carros 
não retirados 

Crítica: Hoje o Município e Estado de SP tem um problema 
grande na solução para o leilão em tempo hábil, seja por conta 
de trâmite de documentação para liberação, sistema 
integrados dos órgãos (área de TI) ou prazo para finalização de 
todo o processo. No Plano de Negócios do Edital o leilão 
acontece mensamente após 60 dias, ou seja, eles estão 
contando com Leilão de veículos devidamente documentados. 
Somente como exemplo alguns Pátios Estaduais têm mais de 
50 mil carros estocados sem fazer leilão e os poucos leilões 
que conseguem realizar neste prazo são na modalidade 
sucata. Logo, esse ponto tem que ser contemplado no Edital 
de forma a solucionar esse problema, de modo que não seja 
transferido essa “pendência” ao Concessionário, porque afeta 
diretamente o Plano de Negócios e equilíbrio econômico e 
financeiro do Projeto. Existe uma grande pendência de 
sistema (a priori) na transferência do passivo financeiro para o 
proprietário do veículo, seja pessoa física ou jurídica, logo, 
tem um tempo para a tramitação e pendência de sistema que 
impedem os leilões no prazo e agilidade necessário, portanto, 
é extremamente fundamental que seja superado essa etapa 
para um Projeto de Concessão, senão, será uma "guerra" 
desnecessária entre a Concessionária e o Poder Concedente, 
uma vez que o Concessionário não poderá por escolha própria 
leiloar os carros após 60 dias, já que depende da regularização 
do documento que fica a cargo do Município (DSV, Detran, 
CET, outros). 

Os riscos ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
foram mapeados e distribuídos, conforme disposto na 
matriz de risco do contrato de concessão.  
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51 Edital 
Item LEILÃO 
(tempo de 
arrematação) 

Sugestão: No edital proposto não informa nada do tempo de 
arrematação do leilão e retirada do veículo do pátio após o 
leilão, ou seja, em alguns leilões que presenciamos em outras 
cidades do Estado do SP o veículo é arrematado e existem 
casos do arrematador levar 3 meses para retirar o carro do 
pátio, logo, o edital deverá contemplar algum caput tratando 
do tema e como a futura concessionário devera proceder 
evitando tal problema. Exemplo: deverá contemplar no Edital 
que o arrematador do leilão terá “x” dias para buscar o 
respectivo lote de carro, caso ultrapasse esses dias, o carro 
será leiloado novamente sem o direito de ressarcimento 
(avaliar conforme a legislação). 

O tema está contemplado no art. 39 da Resolução nº623 de 
06/09/2016 do CONTRAN, que dispõe sobre a 
uniformização dos procedimentos administrativos quanto à 
remoção, custódia e  a realização de leilões de veículos 
removidos ou recolhidos. 
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52 Edital 
Carros 
Judiciais 

Crítica: O Edital em curso proposto pela SP Negócios não 
contempla de forma objetiva e detalhada o processo referente 
aos carros judiciais. Sabemos que tais veículos não podem 
sequer ser leiloados, portanto, deveria ter algum capítulo 
específico como gatilho para reequilíbrio econômico e 
financeiro do Projeto caso o % de carros judiciais aumentem 
em números de apreensões, ou seja, tem de ser avaliado 
melhor essa estrutura de gatilho evitando futuros problemas 
entre a Concessionário e o Poder Concedente (Prefeitura). 
Hoje o carro judicial não pode ser leiloado e depositado em 
juízo até o Juiz decidir o futuro daquele veículo, portanto, é 
uma pendência grande que deve ser abordada com maior 
razoabilidade e eficiência, interfere direto no Plano de 
Negócios. Hoje 10% dos veículos depositados no pátio tem 
com restrição judicial e segundo o edital, no momento da 
assinatura estes já serão transferidos obrigatoriamente para 
os novos pátios sendo de total responsabilidade das 
concessionárias, não podendo liberar, leiloar ou dar qualquer 
destino, a não ser aguardar a decisão de um juiz, mas 
enquanto isso, as concessionárias arcariam com as custas de 
estadia, sem ter qualquer garantia de remuneração. Ainda no 
tocante aos veículos judiciais, as concessionárias, estariam 
amarradas com o poder concedente “CET”, uma vez que para 
a liberação destes casos, a concessionária ficaria amarrada na 
decisão de CET, para a liberação ou não. 

Os riscos ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
foram mapeados e distribuídos, conforme disposto na 
matriz de risco do contrato de concessão.  
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53 Edital 
Garantia de 
Demanda 
Mínima 

Crítica/Sugestão: No atual modelo contratado pela PMSP o 
Contratante é pago por disponibilidade, logo, a demanda vem 
das apreensões dos agentes da CET. A partir do momento que 
a empresa privada ganhar a Concessão, a receita principal da 
concessionária virá das apreensões, guarda dos veículos e 
leilão, logo, esse “poder de polícia” vem dos agentes da CET 
ou Polícia, ou seja, tem que contemplar no Edital também um 
gatilho ou estrutura de garantia mínima de apreensões para 
cobrir ao menos o custo fixo garantido o investimento e 
viabilidade do negócio. Vamos supor que o plano de negócios 
contemplem hoje 30 remoções dias por pátio e futuramente 
após vencer a licitação esse número caia para 10 
apreensões/dias, ou seja, desiquilibrou todo o contrato. Da 
forma que está proposta causa uma insegurança jurídica 
grande. Isso pode acontecer por diversos fatores, dos quais 
citamos alguns: falta de fiscalização, greve de agentes da CET, 
política interna da companhia, falta de guinchos etc. Logo, a 
Concessionária não tem o poder de apreensão e depende 
exclusivamente do agente, tem que haver uma garantia 
mínima de demanda ou que a CET faça um convênio com PM, 
Polícia Civil, outros agentes para termos uma quantidade 
razoável de apreensões garantindo o equilíbrio financeiro do 
Projeto. 

A contribuição não foi acatada. Conforme a lei Nº 8394, de 
28 de Maio de 1976, entre as atribuições da CET encontra-
se “planejar e implantar, nas vias e logradouros do 
Município, a operação do sistema viário", o que inclui a 
fiscalização de irregularidades no trânsito. A concessão 
parte deste princípio para a sua operacionalização. 
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54 Edital 

Concessão # 
Credenciame
nto # 
Subcontrataç
ão 

Crítica: No modelo proposto pela SP Parcerias a empresa que 
ganhar pode credenciar ou subcontratar pátios de guarda de 
veículos por toda a cidade, salvo uma leitura errada de nossa 
parte. Como operadores desse serviço hoje, sabemos que esse 
modelo não vai funcionar porque afetará diretamente na 
qualidade do serviço, controles internos e vistorias, 
responsabilidade, portanto, sugerimos que impreterivelmente 
deverá ser Pátios próprios ou locados em nome da empresa 
vencedora da licitação e não por sistema de credenciamento, 
onde uma empresa que tem um estacionamento de 20 vagas 
poderia ser subcontratada. Seria uma espécie de pátio misto, 
acreditamos que não funciona nesse modelo, perde 
qualidade, perde agilidade e fica um modelo confuso. 

A subcontratação de pátios e guinchos não se trata de uma 
obrigação, mas sim possibilidade. Caso ela opte por 
subcontratar, ela deve garantir a segurança e o nível de 
serviço. 

55 Edital 
Especificação 
dos Pátios 

Comentário: No edital proposto não especifica o pátio, forma 
de operação dos pátios, controles, sistema de qualidade. 
Sequer fala que o Pátio tem que ser pavimentado ou poderá 
ser de areia, brita, ou seja, estamos falando da cidade de SP 
onde os munícipes são rigorosos e esse serviço gera 
reclamação, atritos, logo, os pátios existentes hoje atendem 
perfeitamente os requisitos da cidade e tem um caderno de 
encargos, ou seja, capítulo específico de Pátio e suas 
especificações onde o novo edital deveria contemplar, não 
poderá deixar em aberto, de acordo com a vontade dos 
futuros subcontratados ou credenciados. 

As especificações dos locais de depósito constam do 
Caderno de Encargos e na legislação relevante e o serviço 
deve ser prestado conforme as diretrizes contratuais.  
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56 Edital 
Especificação 
dos Guinchos 

Crítica: No edital proposto também não identificamos a 
especificação dos guinchos e toda a lista de acessórios que os 
guinchos necessitam para prestar esse tipo de serviço. 
Tampouco fala de limitação de ano, emplacamento, condições 
dos guinchos. Esse capitulo deverá fazer parte das obrigações 
da Contratada, novamente, estamos falando da cidade de SP e 
não podemos permitir guinchos de 1990 rodando na cidade 
com um veículo blindado de R$ 300.000,00 sendo 
transportado, ou seja, risco de imagem, segurança e 
credibilidade da Concessionária e Poder Concedente. 

As especificações dos guinchos constam do Caderno de 
Encargos e na legislação relevante e o serviço deve ser 
prestado conforme as diretrizes contratuais. 

57 Edital Aplicativo 

Comentário: A ideia do aplicativo pode até ser positiva, inovar 
com tecnologia, porém, tem que ser avaliado melhor o custo 
para implantar na cidade e o prazo, porque sabemos que não 
é tão simples quanto parece até porque contemplará vários 
ambientes e infraestruturas diferentes, logo, deverá ser 
detalhado melhor a questão do aplicativo e no edital proposto 
somente o vencedor do Lote 1 deverá ficar com tal pendência 
de implantar e operar o sistema via aplicativo, ver a 
viabilidade e know How do vencedor em implantação de 
sistema de gestão e controle empresarial. Vale lembrar que 
nem todo mundo tem aplicativo, celular com internet, crédito 
para acessar. O aplicativo para outros serviços, tipo zona Azul, 
é fundamental. Nesse caso para ser acionado 100 vezes por 
dia, não vejamos tão eficaz, sendo que o munícipe vai 
somente consultar o carro e onde será o pátio. 

A contribuição não foi acatada. As especificações do sistema 
estão contempladas no Apêndice II do Caderno de Encargos 
– Requisitos do SIGO.  
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58 Edital 
Atestação 
Técnica 

Crítica: Percebemos que o número de remoções está 
relativamente baixa, vide o tamanho do serviço e se tratando 
da maior cidade do país. Entendemos que o Edital deverá 
permitir a participação ampla de todas as empresas do setor, 
porém, deverá ser exigido uma atestação maior pela 
especificidade do objeto e por ser o município de São Paulo. 
Hoje o Edital pede somente 10% do número de remoções, 
quando os órgãos de controle (TCM) estipula que esse % pode 
ser de até 50% do valor realizado atual, ou seja, o atestado 
deverá aumentar para controlar e participar empresas que de 
fato ganhem e operem o serviço como hoje é, qualidade e 
excelência. Em alguns casos participam empresas que sequer 
tem estrutura, garantias para oferecer ao Município. O Edital 
exigindo um Atestado de Capacidade Técnica com um volume 
maior de capacitação, entendemos que somente irão 
participar empresas capazes de realizar os serviços solicitados 
cumprindo todos os requisitos ao longo do tempo da 
Concessão. Isso também minimiza o risco de empresa não 
atender aos requisitos mínimos obrigatórios e acabar 
rescindido o contrato ao longo do tempo de concessão. 

O número de remoções na qualificação técnica atende ao 
estipulado na legislação vigente. 
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59 Edital 
Metodologia 
de Remoção 

Comentário: Não percebemos no modelo proposto da 
concessão de forma explícita e detalhada a forma de remoção 
do carro nas vias e logradouros do município de SP. Sabemos 
que hoje as apreensões advindas dos agentes da CET é fruto 
de estacionamento irregular onde o carro está devidamente 
trancado, ou seja, sem o proprietário e chave no local. Logo, o 
contrato atual prevê a utilização de patinetes visando 
preservar o veículo e danos mecânicos. Caso não seja 
contemplados, algumas empresas do setor poderão entender 
que o guinchamentos poderá acontecer da forma antiga que 
em alguns locais são utilizados: puxar o carro pelo cabo de 
aço, ou seja, procedimento errado trazendo problemas para o 
pátio, Prefeitura e dono do veículo, ou seja, será fruto de 
reclamação constante e problemas na justiça. 

A concessionária deverá atender a legislação e as diretrizes 
do Caderno de Encargos para a prestação do serviço. 

60 Edital Empilhadeira 

Crítica: No Edital proposto não informa nada da 
operacionalização dos carros no interior do Pátio. Hoje a 
empilhadeira é fundamental para a operacionalização e 
deslocamento dos carros no interior do pátio, além do que a 
Empilhadeira só transita em piso pavimentado. Existem 
empilhadeiras com pneu de pé de carneiro, mas ainda assim 
trepida muito e pode ocasionar acidentes e avarias, logo, o 
pátio deve ser pavimentado com a utilização de empilhadeira. 
Vale lembrar que os carros estarão lacrados, fechados e só 
poderão ser movimentados no interior do Pátio com a 
Empilhadeira, logo, o Edital deverá contemplar esse 
equipamento imprescindível hoje na operação de pátios da 

A concessionária deverá atender a legislação e as diretrizes 
do Caderno de Encargos para a prestação do serviço. 
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cidade de São Paulo. 

61 Edital 
Equipe 
Técnica 
Especializada 

Crítica: Sentimentos falta na reunião dos técnicos e/ou equipe 
da Secretaria de Transporte ou CET para melhor debater o 
modelo, além do que são os especialistas no setor, são os 
contratantes e quem domina tal ferramenta pela cidade de SP. 
Percebemos que o Edital proposto falta muita coisa que hoje 
se aplica a realidade conforme mencionado acima, além de 
pontos menores que são fundamentais para o sucesso do 
negócio. Vale lembrar que é um serviço que gera reclamação, 
ou seja, ninguém gosta de ter o seu carro guinchado, tanto 
pelas custas da remoção quanto pelo fator guinchar, logo, o 
serviço tem que ter um nível de qualidade, conforto e 
profissionais preparados para atender tais munícipes e 
atender aos requisitos do município. Não pode ser realizado 
sem padrões de desempenho e qualidade devidamente claros. 

Os padrões de desempenho e qualidade de serviço estão 
devidamente previstos no Edital e seus Anexos. 

62 Edital 
Logística dos 
Pátios 

Crítica: No presente edital, não limita a quantidade mínima ou 
máxima de pátios que podemos ter, no entanto o item 7.6 
determina que o veículo não pode ser depositado a mais de 10 
quilômetros (medidos em linha reta), ou seja, para 
conseguimos cumprir esta exigência, devemos ter quantos 
pátios ao logo da extensão de todo o municio de São Paulo?! 
Uma vez que não atuaremos por “zona” e sim em toda 
extensão do município. Caso optarmos por utilizar os serviços 
de uma subcontratada (área de estacionamento), como seria a 
forma de remuneração por parte da concessionaria, uma vez 
que a concessionária só irá ganhar com a liberação deste 

O caderno de encargos estabelece que no mínimo um pátio 
deverá funcionar 24h, não sendo estabelecidos horários 
mínimos para outros pátios, desde que seja cumprido nível 
de serviço estabelecido pelo Edital e seus anexos.  
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veículo, e no caso deste veículo não sair o valor deverá ser 
pago integral ao estacionamento da 
subcontratada/cadastrado.O edital fala da obrigação em 
manter o veículo no pátio inicial por 7 dias, e fazendo uma 
conta rápida e considerando que a estadia custasse para nós 
R$ 50,00 x 7 dias = R$ 350,00 somente das diárias que 
deveríamos pagar a subcontratada, mesmo o carro não saído 
pela liberação do proprietário, sem contar o transporte de 
guincho que teoricamente deveríamos pagar à vista, e ainda 
assim no oitavo dia, faríamos a transferência do mesmo para 
outro pátio (próprio ou terceirizado) e teríamos que pagar um 
novo deslocamento/transporte. Caso este veículo fosse 
arrematado por leilão após os 60 dias de pátio, certamente 
não cobriria às custas de custodia, remoção e despesas com o 
leiloeiro, e em caso de saldo remanescente deverá ser 
notificado ao antigo proprietário a se manifestar no prazo de 
até 05 anos. Logo, esse modelo é inviável do ponto de vista 
econômico e operacional. 
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63 Edital 

Área de 
Pátios 
Terceirizados 
/ 
Subcontratad
os 

Esclarecimento: Os pátios próprios ou terceirizados, deverão 
ter o mesmo padrão nas questões de segurança e 
atendimento, ou seja, levar em consideração, as exigências de 
normas do corpo de bombeiros, seguro garagista, instalações 
elétricas conforme NBR 5410, e controle e acesso restrito a 
áreas de operações. Outro ponto é que os pátios deverão ter 
área de atendimento ao público dotadas de sistema de 
acessibilidade conforme exigência contratual item 2.9, 
levando em conta a lei do estatuto do idoso mencionado no 
item 2.10 com vagas exclusivas para idosos, gestantes e 
pessoas com mobilidades reduzidas. Veículos com bloqueio 
judicial, deverão ter um espaço reservado e restrito a apenas 
funcionários “item 7.8”. Ao menos 01 dos pátios deverá 
funcionar 24horas por dia para recebimento de veículos 
aprendidos. Para atender a demanda hoje, os pátios deverão 
funcionar 24h/dia, tendo liberação de veículos conforme 
legislação vigente, porém, trabalhando 24h/dia. 

O período de atendimento ao público e funcionamento dos 
pátios e demais exigências quanto aos locais de depósito 
estão previstos no Edital e seus anexos. 
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64 Edital 
Funcionários 
Qualificados 

Crítica: Para cada pátio, deverá ter um funcionário, treinado 
para avaliação de veículos “vistorias” e em nossa avaliação, se 
for de uma subcontratada, não dará a devida importância na 
vistoria do veículo, uma vez que a responsabilidade por 
reparar os danos é da concessionária. Também na questão das 
liberações judiciais, uma vez que até para nós que já estamos 
acostumados com este tipo de liberação, sofremos ameaças 
constantes e dúvidas nas documentações apresentadas pelos 
Oficiais de Justiça, imagina para um funcionário de uma 
terceirizada, sem a menor noção ou instrução do 
procedimento no que tange a liberação judicial, certamente 
teremos problemas diversos com esse tipo de subcontratação 
ou credenciamento. Essa espécie de “uber de pátios” não é o 
modelo adequado para esta Concessão específica. 

Caso a Concessionária opte por ter pátios subcontratados, 
ela deverá treinar os funcionários da subcontratada. 

65 Edital 

Guinchos 
Terceirizados 
/ 
Cadastrados 

Crítica: O edital deixa claro que teremos que ter guinchos 
disponíveis para eventuais remoções durante 24horas por dia, 
no entanto se tivermos guinchos de seguradoras cadastrados 
para esta prestação de serviços, pode ser que esteja em 
atendimento de uma ocorrência particular não podendo 
atender nossa solicitação. Deve ser levado em conta, que cada 
guincho cadastrado ou subcontratado, deverá estar equipado 
com “item 5.3.3” patinetes e dotados de cavalete para ao final 
da remoção ser deixado para dar ciência ao proprietário do 
destino que foi dado ao veículo. Seguindo esta linha, devemos 
imaginar o custo de cavaletes (uma vez que a retirada só 
poderá ser feita após 24 horas), e lacres “item 5.6-a” que 
termos, e a logística de como se daria para que cada guincho 

A Concessionária deverá formular seu modelo operacional 
de forma a atender os níveis de serviço dispostos no Edital e 
seus anexos. 
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tivesse que transportar estes acessórios mesmo estando em 
ocorrências particulares. Caso estes guinchos não tivessem 
dotados de cavaletes, deveriam ir primeiro ao deposito mais 
próximo e depois atender ao chamado, não conseguindo 
então cumprir com a clausula do contrato XX que deve chegar 
ao local da ocorrência em até 20 minutos e não ultrapassando 
o limite máximo de 60 minutos para finalizar por completo as 
atividades de remoção e guarda. No caso de um possível QTA 
“cancelamento” entendo que a concessionária, deverá arcar 
com os custos do deslocamento do guincheiro, subcontratado 
ou cadastrados. No caso de veículo com ocorrência policial 
“item 5.4”, as custas do deslocamento ficariam também para a 
concessionária, uma vez que este veículo não entraria nos 
pátios das contratadas. Do ponto de vista econômico do 
Projeto, é inviável. 

66 Edital 
Sistema de 
Rastreament
o 

Comentário: Todos os guinchos sendo próprios ou 
terceirizados, deverá estar equipado com dispositivo de 
rastreamento vinculado ao sistema “SIGO”, imagina o custo 
com estes rastreadores e instalações para todos os guinchos. 
Esse custo nos parece que não está contemplado no Edital em 
questão de forma clara, aberta em uma planilha de 
investimento, logo, é inviável da forma como sugerido. 

Os custos foram previstos na modelagem e estão de acordo 
com os parâmetros do mercado, sendo, contudo 
referenciais. 
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67 Edital Lote 1 

Crítica: Para e empresa que ganhar o lote 01, deverá criar a 
central de operações, para a conexão direta com a central CET 
e redistribuir os guinchmaneto e realizar os atendimentos aos 
munícipes, no entanto, entendo que os 03 lotes deverão “item 
3.6” ter um “SAC” para serviço de atendimento ao público e 
responder duvidas e reclamações no prazo estipulado “item 
3.6.1”, evitando assim de ter penas aplicadas sobre o sistema 
de mensuração de desempenho. Essa mensuração de 
reclamação e dúvidas apontadas neste item ficará difícil de 
controlar somente no Lote 1 quando os demais lotes são 
concorrentes. 

O apontamento não se aplica, uma vez que haverá previsão 
de obrigação conjunta de desenvolvimento do SIGO pelas 
concessionárias dos Lotes 1, 2 e 3.  

68 Edital Guichamento 

Crítica: Estes serão feitos por esquema de rodizio “Item 10.2-
c”, sedo o 1º guinchamento destinado ao lote 01, o 2º para o 
lote 02, e o 3º para o lote 3, voltando a fazer este ciclo. 
Levando em conta este sistema, imaginamos que apareça uma 
ocorrência na zona leste, porem só termos guinchos disponível 
naquele momento na zona sul, quanto tempo levaríamos para 
atravessar São Paulo e chegar até o local da ocorrência. E no 
caso de uma possível recusa, geraria penalidades para a 
concessionária? Existirá um conflito de interesse grande pois 
para o interesse das Concessionárias seria não remover carros 
com indícios de abandono ou em péssimos estado de 
conservação, uma vez que possivelmente o proprietário não 
irá retira-lo e não cobriremos os gastos com a venda em leilão. 
Logo, esse esquema de rodízio não atenderá na prática, sendo 
mais viável e sugerido guinchos da Concessionária espalhados 
em pontos estratégicos da cidade conforme demanda, sendo 

A forma de divisão de lotes será alterada para três lotes 
regionalizados.  
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assim o tempo de deslocamento é rápido e eficaz. Logo, os 
guinchos deverão ser unicamente e exclusivamente para 
atender esse tipo de serviço. 

69 Edital 
Dispositivo 
Eletrônico / 
SIGO 

Crítica: Após o desenvolvimento do sistema “SIGO” as 
concessionárias deverá dispor de dispositivos eletrônicos 
móveis, para todos os agentes da CET, não deixando claro o 
custo com tais equipamentos e nem as quantidades previstas. 
Este sistema é viável em algumas situações, pois existem casos 
específicos onde exigem o atendimento ser presencial, ou 
seja, para os veículos em nome de pessoa jurídica, se faz 
necessário a apresentação do contrato social, afim de saber 
quem é o representante legal da empresa, e para a emissão do 
oficio, caso haja procuração. Existem também os casos de 
veículos arrolado em processo de inventario, veículos não 
transferidos ao atual comprador e situações onde os débitos 
levam até dois dias uteis para saírem do sistema do Detran. 
Sendo assim, este sistema poderia atender, apenas os casos 
de pessoas físicas, em que os proprietários estivessem com a 
documentação e débitos do carro em dia. Para os casos que 
saiam fora da normalidade, o atendimento poderia ser feito 
nos próprios pátios, com as emissões de guias já em nome de 
seus representantes legais, e os pagamentos a serem feitos 
nos bancos conveniados que já grande parte já tem seus 
aplicativos disponibilizados. Este sistema também pode 
abranger, e otimizar tempo de deslocamento e remoção, 
sendo comparado ao sistema de motoristas de aplicativo, ou 
seja: O chamado vai ser direcionado ao guincho mais próximo 

Não há previsão de a Concessionária dispor de dispositivos 
eletrônicos móveis para todos os agentes da CET. Com 
relação às demais contribuições, elas não foram acatadas.  



 

 

São Paulo Parcerias S.A. - CNPJ: 11.702.587/0001-05 

Rua. Líbero Badaró, 293 – 9º andar – Conjunto 9 A  – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01009-0000 

Tel.: 3343-6000 
 

da ocorrência, sendo dado o trajeto a ser feito pelo motorista 
do guincho saindo de trânsitos ou outras intercorrências, 
deixando o agente que esta empenhado, o tempo estimado de 
chegada ao local, e assim em seguida o aplicativo já daria o 
pátio mais próximo traçando também o caminho em que o 
guincho deverá percorrer,  com a informação do tempo 
estimado de chagada ao pátio, assim otimizaria o tempo e 
colocaria este guincho disponível para nova solicitação. 

70 Edital 

Guincho 
Pesado / 
Veículo 
Pesado 

Crítica: O edital não diferencia o tempo para uma remoção de 
veículo leve de um veículo pesado, que na pratica sabemos 
que para este tipo de remoção, não se faz em menos de 40 
minutos e não existe áreas disponíveis na grande são Paulo 
para depositar veículos de grande porte, além do tempo de 
percurso para chegar ao local da ocorrência, uma vez que só 
para se locomover dentro da cidade já é um transtorno e 
novamente não conseguindo cumprir com o tempo 
estipulado. 

A contribuição não foi acatada. A concessionária é 
responsável por planejar e dimensionar a sua frota com 
vistas a atender aos níveis de serviço pactuados. 
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71 Edital 
Mensuração 
de 
Desempenho 

Crítica: No item, mensuração de desempenho não deixa clara 
a forma de penalização, uma vez que fala sobre a reclamação 
dos munícipes, e como sabemos, este é um serviço que não 
agrada a maior parte da população, gerando assim inúmeras 
reclamações infundadas ou não. Este é um item que deve ser 
tratado com cuidado, pois é um daquele itens que só 
saberemos o impacto depois do contrato assinado, logo, como 
é um item de penalidade e mensuração de desempenho seria 
importante deixar claro qual tipo de reclamação, tempo de 
resposta, avaliação desse caput detalhado. : Deveria existir um 
caderno, tratando especificamente deste tema, e o modo da 
tratativa para possíveis penalizações, uma vez que o edital em 
curso não deixa claro como será mensurado o desempenho 
das contratadas. 

O Anexo IV - Sistema de Mensuração de Desempenho 
detalha a forma de mensuração de desempenho e as 
respectivas penalidades. O Indicador de Reclamações 
Recebidas considera o prazo de resposta às reclamações 
conforme as diretrizes do Caderno de Encargos, e não 
considera o número de reclamações recebidas. 

72 Edital 
Vínculo 
Empregatício 

Crítica: Quanto ao vinculo empregatício que pode ocorrer com 
os guincheiros, vistoriadores e administradores de pátio, ainda 
não consegui entender a lógica destas parcerias. Isso pode 
aumentar a informalidade de empregos, já que grande parte 
dos proprietários de estacionamentos não registram seus 
funcionários e dos guincheiros autônomos. Poderíamos ter um 
grande problema, além do funcionário no futuro, assim como 
problema com o Sindicato dos Guincheiros. 

Os requisitos relativos à regularidade trabalhista de 
prestadores de serviço estão descritos no contrato.  
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73 Edital 
Seguro 
Garagista 

Crítica: Este tipo de seguro é extremamente fundamental em 
Pátio de Guarda de Veículos, portanto, no Edital como 
proposta em sistema de credenciamento de estacionamentos 
podemos observar que estamos falando de seguro diferente. 
O Seguro RC Garagista é diferente do Seguro de 
Estacionamento onde a Seguradora sabe que o 
estacionamento funciona como rotativo, risco menor. 
Operacionalizar um pátio envolvendo alto número de 
colaboradores, empilhadeira, carros judiciais, carro com prazo 
médio de guarda superior a 60 dias não é qualquer 
Seguradora que aceita emitir uma apólice neste sentido, logo, 
pátios subcontratados ou credenciamentos dificilmente 
conseguiriam emitir um Seguro RC Garagista como determina 
a atividade em questão. 

O contrato e seus anexos preveem a contratação dos 
seguros necessários e exigíveis para prestação adequada 
dos serviços concedidos.  

74 Edital 
Demanda 
(Garantia 
Minima) 

Sugestâo: Ter uma garantia de demanda mínima uma vez que 
a Concessionário não tem o poder de polícia para apreender o 
veículo. Poderia ser usado a médio de carros dos últimos 3 
anos como média para estimar uma garantia mínima de forma 
que viabilize a Concessão do ponto de vista econômico, gere 
uma segurança jurídica e elimine uma concorrência desleal no 
Município. 

A contribuição não foi acatada. Conforme a lei Nº 8394, de 
28 de Maio de 1976, entre as atribuições da CET encontra-
se "planejar e implantar, nas vias e logradouros do 
Município, a operação do sistema viário", o que inclui a 
fiscalização de irregularidades no trânsito. A concessão 
parte deste princípio para a sua operacionalização. 

75 Edital 
Veículos 
Judiciais 

Sugestâo: Ter um gatilho determinado em contrato para os 
casos de carros judiciais, já que o número de carros com essa 
situação tem aumentado significativa nos pátios da cidade de 
São Paulo. Para estes casos atualmente o prestador de serviço 
não tem a autonomia de realizar leilão, tampouco a CET, ou 

Os riscos ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
foram mapeados e distribuídos, e constam na matriz de 
risco. 
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seja, depende exclusivamente da liberação do juiz que na 
maioria dos casos levam anos com os carros no pátio. 

76 Edital 
Leilão de 
Veículos 

Sugestão: A Prefeitura junto com o DSV ligado ao Detran 
resolver a pendência de sistema (TI) que hoje dificulta a 
realização de leilão de forma eficaz e ágil, ou seja, integrar o 
sistema de forma unificada agilizando a liberação dos 
documentos para a realização do leilão com documento, não 
somente como sucata. A Concessionário não pode ficar 
responsável por "resolver" essa pendência porque é uma 
situação que pode levar anos, logo, o leilão é hoje a receita 
principal do pátio em regime de concessão. 

Os riscos ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 
foram mapeados e distribuídos, e constarão na matriz de 
risco. 

77 Edital 
Critério de 
Julgamento 

Sugestão: maior desconto linear sobre a tabela de preço atual 
da Prefeitura, gerando assim, uma aceitação maior da 
população, ao invés de outorga evitando esse “ganho” da 
Prefeitura como indústria da multa. Acreditamos que um 
desconto na tabela atual é a forma mais adequada neste tipo 
de projeto, já que tem uma reclamação popular e críticas 
constantes. 

A contribuição não foi acatada.  

78 Edital Lote Único 

Sugestão: Por ser o critério de julgamento como maior 
desconto linear sobre a tabela de preço, não deverá existir 
vários lotes até porque a tabela é única para toda a cidade. 
Além disso, o serviço em forma de concessão poderá ser 
melhor controlado, melhor ideia de investimentos (CAPEX) e 
maior desconto linear na tabela de preço atual já que ganha 
escala e otimização do serviço. 

A contribuição não foi acatada. 
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79 Edital 

Pátios 
Próprios ou 
Locados em 
nome do 
Consórcio/SP
E 

Sugestão: Não funcionará sistema de credenciamento de 
pátios para este tipo de Concessão porque ficará difícil operar, 
perderá qualidade, mensurar o desempenho, além da 
responsabilidade principal da operação. 

A subcontratação de pátios e guinchos não se trata de uma 
obrigação, mas sim possibilidade. Caso ela opte por 
subcontratar, ela deve garantir a segurança e o nível de 
serviço. 

80 Edital 
Atestação 
Técnica 

Sugestão: Exigir o limite da lei que é 50% do número de 
apreensões atual na cidade de São Paulo e em caso de 
Consórcio podendo somar atestados acrescido em 30% 
conforme reza a lei. O modelo proposta está solicitando 
somente 10% do número de apreensões atual nos últimos 24 
meses, ou seja, é extremamente baixo para um Projeto de 
Concessão no Município de SP. 

O número de remoções na qualificação técnica atende às 
estipulações da legislação. 

81 Edital 
Especificação 
dos Pátios e 
Guinchos 

Sugestão: Exigir um anexo contemplando e detalhando a área 
do pátio, funcionamento, especificação, assim como os 
guinchos. Ter um anexo próprio especificando os acessórios, 
ano, utilização e experiência prática na utilização de patinetes 
na remoção do veículo fechado. A cada 05 anos troca de 100% 
da frota de guinchos por veículos novos. O contrato atual da 
prestação de serviço contemplam anexos referente aos estes 
dois pontos, ou seja, anexo bastante rígido e completo no 
tangente pátio e guincho. 

As especificações dos locais de depósito e guinchos constam 
no Caderno de Encargos e na legislação relevante e o 
serviço deve ser prestado conforme as diretrizes 
contratuais. 
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82 Edital 
Liberação 
dos Veículos 
Removidos 

Sugestão: Diferente no modelo proposta do Edital da consulta 
pública, o modelo adequado seria a remoção, guarda e 
liberação do veículo no próprio pátio, ou seja, o munícipe iria 
ao Pátio, faria todo o trâmite in loco evitando deslocamento 
ao órgão principal para pagar as taxas e ter o laudo de 
liberação. Seria sistema unificado permitindo o munícipe de 
tirar o veículo no pátio, toda a tramitação, inclusive o 
pagamento das taxas na base do pátio. 

Integrações com outras bases de sistema poderão ser 
propostas no SIGO para a emissão de boletos. 

83 Edital Convênio 

Sugestão: Estabelecer a possibilidade de Convênio com a 
Polícia Militar, Civil e outros agregando o Pátio para receber 
veículos frutos dessas apreensões. Avaliar essa opção e deixar 
a possibilidade no Edital. 

A Concessão tem como objeto o serviço de remoção de 
veículos prestado pela CET, em razão do cometimento de 
infrações. Este serviço não inclui a remoção dos veículos 
abandonados ou veículos apreendidos.  

84 Edital 
Vínculo 
Empregatício 

Sugestão: Os funcionários tanto do Pátio como operadores do 
Guincho deverão ser contratados de forma direta pela SPE 
seguindo o regime da CLT, senão criará um vínculo de 
emprego informal, PJ, autônomo que fica difícil controlar, 
cobrar desempenho e qualidade, além da informalidade. 

Os requisitos relativos à regularidade trabalhista de 
prestadores de serviço estão descritos no contrato.  

85 Edital 
Tempo de 
Concessão 

Sugestão: 30 anos de Concessão para o projeto em questão. 
Aumentar para 30 anos viabilizando de uma forma mais 
segura on investimentos previsto. 

Essa contribuição não foi acatada. 

86 Edital 
Item 2.5 
Edital 

 

A Prefeitura disponibilizará as referências bibliográficas 
descritas neste item?  

Com relação às referências e quantitativos utilizados para 
elaboração de estudos, pesquisas, investigações, 
levantamentos, dentre outros, esclarece-se que constam no 
Anexo IX do Edital – Plano de Negócios de Referência, bem 
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como na Base de Dados disponibilizada no data room do 
projeto, disponíveis na página: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desest
atizacao/projetos/patios_e_guinchos/.  

87 Edital  
Item 3.3 
Edital 

Há algum prazo pré definido como mínimo para a realização 
da transferência operacional? 

Conforme descrito no Capítulo V – Prazos do Anexo III – 
Caderno de Encargos, a Fase de Implementação (composta 
pelas etapas de “Preparação” e de “Operação de 
Implementação”) tem duração de 60 (sessenta) dias após a 
data da Ordem de Início emitida pelo Poder Concedente, 
nos termos do Edital e seus anexos. Já a retirada dos 
veículos sob responsabilidade do Poder Concedente no 
momento da assinatura do contrato e respectiva 
transferência para os depósitos da concessionária, 
conforme o referido Capítulo, deverá se dar em até 30 
(trinta) dias após a emissão de autorização para retirada de 
veículos.  

88 Edital 

Referente 
ao serviço 
a ser 
prestado. 

 

Qual a média anual e mensal de veículos rebocados e veículos 
leiloados atualmente. 

Com relação aos quantitativos e dados que encontram-se 
disponíveis e sistematizados, esclarece-se que constam na 
Base de Dados disponibilizada no data room do projeto, 
disponível na página: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desest
atizacao/projetos/patios_e_guinchos/.  
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Edital 

Referente ao 
serviço a ser 
prestado. 

Detalhamento de cada lote: será por volume? Será por área? 
Da forma como consta no item 1.1.jj do Edital de Licitação, a 
divisão dos lotes será de acordo com a volumetria dos 
serviços a serem concedidos. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/projetos/patios_e_guinchos/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/projetos/patios_e_guinchos/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/projetos/patios_e_guinchos/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/projetos/patios_e_guinchos/
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90 Contrato 

Cláusula 2° - 
item b) 
ANEXO II 
Proposta 
Comercial 

Não há ANEXO II identificado como Proposta Comercial 
disponível para download e para utilização como modelo. 

 

 

O modelo para Proposta Comercial consta no item “F” do 
Anexo I – Modelos de Declarações, denominado “Modelo 
de Carta de Apresentação da Proposta Comercial”.  

 

91 Edital  

Não há número de referência para a concorrência, somente 
número do processo.  

 

 

Ainda não há número de concorrência, uma vez que se trata 
somente de procedimento de consulta pública com o 
objetivo de colher da sociedade civil contribuições para o 
aprimoramento das minutas de documentos para a futura 
concorrência.  

 


