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Número 
da questão 

Item ou 
Cláusula 

Esclarecimento Solicitado 

01 33.9, b) 
Minuta de 
Contrato 

A cláusula 33.9 da Minuta do Contrato de Concessão, item 
b, dispõe que:  
“33.9. A CONCESSIONÁRIA contratará e manterá em vigor, 
no mínimo, os seguintes seguros:  
(...) 
b) de riscos operacionais ou de riscos nomeados do tipo 
“todos os riscos”, incluindo, no mínimo, a cobertura de 
danos materiais por incêndio, tumulto ou manifestações 
populares, raios, explosões de qualquer natureza, raio, 
vendaval, ciclone, granizo, explosão, alagamentos e 
inundações, vazamento de tubulações e danos por água, 
danos elétricos e de equipamentos eletrônicos, lucros 
cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia;“ 
 

Considerando que até mesmo inexiste seguiro no mercado 

que faça cobertura dos itens que excluímos a seguir, da 

redaçao abstaímos que: a) o seguro de riscos operacionais 

citado no item b) da cláusula 33.9 deverá ter como objeto 

segurado exclusivamente os ativos operacionais da 

empresa concessionária, incluindo principalmente as 

instalações como o Centro de Controle Operacional, 

equipamentos utilizados para comercialização dos CAD’s, a 

sinalização vertical e horizontal das vagas; b) o  seguro de 

riscos operacionais, por sua natureza, não incluirá em 

qualquer hipótese a cobertura de veículos ou outros bens 

que estejam nas vagas no momento de qualquer incidente 

e; c) o seguro operacional não abarcará o sistema viário no 

qual estão as VAGAS. 

 

O entendimento está correto? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. 

02 11.2.bb) 
contrato 

A cláusula 11.2.bb) do contrato impõe a concessionária o 

dever de responder pelos danos que causar ao Poder 

Público e a terceiros na execução do objeto contratual. 

Na jurisprudência dos tribunais judiciais tem se 

consolidado o entendimento de que ocorrências como 

furtos e avarias em veículos estacionados em 

estacionamentos rotativos não geram direito a indenização 

dos usuários, por não existir o dever de guarda do Poder 

Público e do concessionário. 
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Diante dessas assertivas está correto nosso entendimento 

de que não é risco da concessionária e não está englobado 

no seu dever de indenizar as ocorrências de furtos, roubos  

ou avarias em veículos estacionados nas VAGAS 

concedidas? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. 

03 Termo de 
Audiência 

O Termo de Audiência do Inquérito Civil 11370/2016, 

firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, 

a Companhia de Engenharia de Tráfego e o DSV, indica que 

haverá tolerância de 15 minutos para que o usuário da 

vaga regularize uma situação de não conformidade, isto é, o 

uso da Zona Azul sem a devida ativação do CAD. 

A leitura do integral teor do Termo de Audiência torna 

claro que a tolerância de tempo refere-se ao tempo 

disponível para que o usuário ocupante de uma vaga faça a 

ativação do CAD e não para que use a vaga sem remunerar 

o Poder Público e/ou a concessionária 

Está correto nosso entendimento? 

E, em sendo observado o uso da vaga sem a ativação do 

CAD em até 15 minutos, o usuário deverá ser autuado. 

Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. 

04 5.2.a) 
contato 

A cláusula 5.2.a) do contrato impõe à concessionária a 

“administração, manutenção e conservação das VAGAS” 

O alcance das noções de manutenção e conservação das 

VAGAS, nos parece que abrange a obrigação de 

conservação e manutenção da sinalização viária, mas não 

alcança a obrigação de manutenção e conservação do viário 

em si e nem de outras estruturas de prestação de outros 

serviços como cabos, encanamentos e assemelhados, até 

porque caso alcançasse tornaria impraticável e 

financeiramente inviável a concessão. 

Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. 

05 11.12 
Caderno de 
Encargos  
 
Tabela 2 

Na cláusula 11.12 do Caderno de Encargos é exigido que o 

CAU tenha disponibilidade de 99,95% para suportar os 

horários de alta demanda, assim como na Tabela 2 do 

Anexo IV – Mensuração de Desempenho é esperado que o 
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Anexo IV – 
Mensuração 
de 
Desempenho 

sistema tenha disponibilidade de 99,5% sobre o período 

que deveria ficar disponível. 

Nosso entendimento é que os índices de 99,95% para 

disponibilidade do CAU e de 99,5% para disponibilidade do 

sistema refere-se ao período de funcionamento da Zona 

Azul, que é das 07:00 até às 19:00. Ou seja, fora desse 

período o sistema não precisa atingir tais indicadores, 

permitindo que sejam feitas manutenções e atualizações. 

 

Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Não, o entendimento está incorreto. Os 

índices constantes no item 11.12 do Caderno de 

Encargos, bem como na Tabela 2, item 2.4, do Anexo IV 

– Mensuração de Desempenho devem ser respeitados. 

Ressalta-se que, conforme o item 14.12 do Caderno de 

Encargos, “caso haja necessidade de interrupção do 

funcionamento do Sistema de Tecnologia da Informação 

por tempo determinado, a CONCESSIONÁRIA deve 

comunicá-la ao PODER CONCEDENTE, com antecedência 

mínima de 7 (sete) dias, apresentando a devida 

justificativa.” 

 

06 16.1.1.h e 
16.3.8. e 
16.4. e seus 
sub-itens 
  Edital 

O item 16.1.1.h do Edital prevê que no ENVELOPE 3, e sem 

prejuízo dos demais documentos indicados nos subitens 

subsequentes, o LICITANTE deverá apresentar: h) 

comprovante de constituição da GARANTIA DE 

PROPOSTA, observado o disposto no item 16.4. 

Já o item 16.3.8. do Edital prevê que para efeito da 

qualificação econômico-financeira, os LICITANTES 

também deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, 

nos termos do subitem 16.4. 

No mais, o item 16.4. e seus sub-itens do Edital não 

preveem nenhuma informação acerca de onde a garantia 

de proposta emitida na modalidade seguro-garantia e 

fiança bancária deverá ser protocolada, prestada ou 

apresentada. O edital apenas informa acerca das outras 

modalidades. 

Tendo em vista as considerações acima, é correto nosso 
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entendimento de que para fins de atender ao item 16.3.8. 

do Edital, a garantia de proposta emitida na modalidade 

seguro-garantia ou fiança bancária não deverá ser 

protocolada na Secretaria Municipal da Fazenda ou em 

outro departamento, bastando apenas que seja emitida 

digitalmente nos termos legais e inserida no Envelope 03? 

 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. Reforça-se 

que o seguro-garantia e a fiança bancária devem seguir 

os requisitos presentes no subitem 16.4.4, alíneas “c” e 

“d”, respectivamente, bem como os modelos específicos 

que seguem no Anexo I do Edital – Modelos e 

Declarações. Além do mais, esclarece-se que para 

análise da garantia de proposta a Comissão Especial de 

Licitação poderá se valer do apoio de órgãos da 

Prefeitura de São Paulo, em especial da Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

 

Tendo em vista ainda as considerações acima, qual é o 

comprovante de constituição da GARANTIA DE 

PROPOSTA, exigido no item 16.1.1.h do Edital? É correto 

nosso entendimento de que para fins de atender o item 

16.1.1.h do Edital, este item será válido apenas aos 

licitantes que emitirem a garantia de proposta na 

modalidade caução em dinheiro, estando dispensado desse 

item as licitantes que emitirem a garantia de proposta na 

modalidade seguro-garantia ou fiança bancária? 

Resposta: Não, o entendimento está incorreto. O 

seguro-garantia e a fiança bancária devem seguir os 

requisitos presentes no subitem 16.4.4, alíneas “c” e 

“d”, respectivamente, bem como os modelos específicos 

que seguem no Anexo I do Edital – Modelos e 

Declarações.  

07 item 16.5.3  
Edital 

O edital diz que "Caso o LICITANTE possua mais de uma 

inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM no 

Município de São Paulo, deverá apresentar Certidão de 

Regularidade de Débitos Tributários Mobiliários relativa a 

cada cadastro que possua". Nesse caso, a certidão da matriz, 

detalhando todas as filiais em seu documento, será válida? 

Resposta: Não. O licitante deverá apresentar a certidão 
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de regularidade de cada cadastro. 

 

 


