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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DEFINIÇÕES 

1.1. Para os fins do presente ANEXO e sem prejuízo de outros termos definidos no EDITAL e no 

DO CONTRATO, os termos listados a seguir, quando empregados no singular ou no plural, 

em letras maiúsculas, terão os significados constantes deste subitem: 

1.1.1. ÁREA COMUM: compreende todos os espaços de uso comunitário, cobertos e 

descobertos, sendo eles os espaços de lazer, os espaços livres, as áreas verdes e os 

espaços de circulação que compõem cada uso na ÁREA DA CONCESSÃO, incluindo 

as áreas internas do EMPREENDIMENTO e as ÁREAS LIVRES; 

1.1.2. ÁREA DA CONCESSÃO: área concedida para execução do OBJETO, que compreende o 

IMÓVEL 1, o IMÓVEL 2 e o IMÓVEL 3, especificados no ANEXO III do EDITAL – 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DA CONCESSÃO; 

1.1.3. ÁREA DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO: espaço a ser implantado pela 

CONCESSIONÁRIA como ÁREA COMUM nos EMPREENDIMENTOS e destinado à 

convivência dos BENEFICIÁRIOS e/ou à realização, pelo PODER CONCEDENTE ou por 

terceiro por ele contratado, de ações, atividades, projetos e programas de 

acompanhamento e atendimento de caráter social e educativo; 

1.1.4. ÁREA LIVRE: correspondem às ÁREAS COMUNS descobertas de uso comunitário, 

entre elas espaços de lazer, áreas verdes e circulação externa que compõem a ÁREA 

DA CONCESSÃO, excetuados todos os espaços internos aos EMPREENDIMENTOS; 

1.1.5. ÁREA MOLHADA: áreas da edificação cuja condição de uso e exposição poderá 

resultar na formação de lâmina de água (por exemplo, banheiro com chuveiro, área 

de serviço e áreas descobertas etc.), conforme NBR 15575-3; 

1.1.6. ÁREA ÚTIL: área coberta de uso privativo da UNIDADE, sendo considerados, para fins 

de cálculo de área, os critérios estabelecidos pela Portaria da Secretaria Municipal 

de Urbanismo e Licenciamento – SMUL Nº 221 de 20 de julho de 2017 para cálculo 

de área computável; 

1.1.7. ÁREA PRIVATIVA: corresponde à área interna das UNIDADES, de uso privativo dos 

BENEFICIÁRIOS. 

1.1.8. BENEFICIÁRIO: pessoa física beneficiária do serviço habitacional ou socioassistencial 

prestado pelo PODER CONCEDENTE e a quem será conferida a posse da UNIDADE a 

ser construída pela CONCESSIONÁRIA; 
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1.1.9. BENS DE UTILIDADE DOMÉSTICA: equipamentos domésticos, incluindo determinados 

eletrodomésticos, mobiliários e chuveiros, a serem fornecidos pela 

CONCESSIONÁRIA, conforme estabelecido no item 9 deste ANEXO; 

1.1.10. CONCESSÃO: consiste na concessão para a realização do OBJETO, outorgado à 

CONCESSIONÁRIA pelo prazo e condições previstos no CONTRATO;  

1.1.11. CONCESSIONÁRIA: é a SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE, a ser 

constituída de acordo com o disposto neste EDITAL, no CONTRATO e sob as leis 

brasileiras, com o fim exclusivo de execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

1.1.12. CONTRATO: instrumento jurídico a ser firmado entre as PARTES, que regula os 

termos da CONCESSÃO, conforme o ANEXO II deste EDITAL – MINUTA DO 

CONTRATO; 

1.1.13. DATA DA ORDEM DE INÍCIO: data a partir da qual a CONCESSIONÁRIA iniciará a 

execução dos serviços do OBJETO, de acordo com a ordem exarada por escrito pelo 

PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, depois da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO; 

1.1.14. EMPREENDIMENTO: edificação que comportará as UNIDADES, bem como as ÁREAS 

COMUNS cobertas de uso coletivo e que deverá ser construída pela 

CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO; 

1.1.15. EMPREENDIMENTO ASSOCIADO: possíveis novas edificações realizadas na ÁREA DA 

CONCESSÃO destinadas à exploração mercantil de RECEITAS ACESSÓRIAS pela 

CONCESSIONÁRIA; 

1.1.16. ESTUDO PRELIMINAR: documento composto de peças gráficas e memorial descritivo 

a ser elaborado a partir das diretrizes constantes no item 10Erro! Fonte de 

referência não encontrada. deste ANEXO, devendo conter elementos necessários e 

suficientes, com grau de precisão adequado, com todos os subsídios necessários à 

elaboração do PROJETO BÁSICO, incluindo o partido arquitetônico e estética do 

projeto arquitetônico, levantamento topográfico, pareceres de sondagem, e 

proposta de concepção da obra e serviços de engenharia, permitindo a avaliação do 

método aplicado e do prazo de realização do investimento; 

1.1.17. FACHADA ATIVA: corresponde à ocupação facultativa da extensão horizontal da 

fachada do pavimento térreo por uso não residencial com acesso direto e abertura 

para o logradouro, a fim de evitar a formação de planos fechados na interface entre 

as construções e os logradouros, promovendo a dinamização dos passeios públicos; 

1.1.18. GESTÃO OPERACIONAL: conjunto de serviços correspondentes às atividades de 
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segurança e zeladoria dos EMPREENDIMENTOS e das ÁREAS LIVRES, conforme 

especificações descritas neste ANEXO; 

1.1.19. GESTÃO PREDIAL: conjunto de serviços de conservação e manutenção das 

estruturas, sistemas e equipamentos da ÁREA DA CONCESSÃO, conforme descritos 

no item 13 deste ANEXO. 

1.1.20. IMÓVEL 1: imóvel de propriedade do Município de São Paulo, localizado na Praça 

Carlos Gomes, nº 130 a 144, no Distrito da Sé, Subprefeitura da Sé, Município de 

São Paulo, com área total de 370 m², conforme descrito no ANEXO III do EDITAL – 

MEMORIAL DESCRITIVO;  

1.1.21. IMÓVEL 2: imóvel de propriedade do Município de São Paulo, localizado no Viaduto 

Nove de Julho, nº 423, Distrito da República, Subprefeitura da Sé, Município de São 

Paulo, com área de 625 m², conforme descrito no ANEXO III do EDITAL – MEMORIAL 

DESCRITIVO;  

1.1.22. IMÓVEL 3: imóvel de propriedade do Município de São Paulo, localizado na Avenida 

São João, nº 1830, esquina com a Alameda Glete, Distrito de Santa Cecília, 

Subprefeitura da Sé, Município de São Paulo, com área de 455 m², conforme 

descrito no ANEXO III do EDITAL – MEMORIAL DESCRITIVO; 

1.1.23. OBJETO: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão administrativa 

para provisão de infraestrutura voltada à prestação de serviços habitacionais e 

socioassistenciais no Município de São Paulo, englobando OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 

e a prestação dos serviços de GESTÃO PREDIAL e de GESTÃO OPERACIONAL; 

1.1.24. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO: atividades obrigatórias de arquitetura e engenharia 

referentes à construção dos EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES, a serem 

realizadas pela CONCESSIONÁRIA, conforme as especificações estabelecidas no 

CONTRATO e em seus ANEXOS. 

1.1.25. ORDEM DE INÍCIO: é o documento emitido pelo PODER CONCEDENTE 

posteriormente à DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, que fixa a data para o 

início da execução do OBJETO, nos termos do CONTRATO; 

1.1.26. PLANO DE OBRA: conjunto de dados e elementos relativos às obras vinculadas à 

CONCESSÃO, incluídos os cronogramas físico-financeiros de execução. 

1.1.27. PLANO OPERACIONAL: plano contendo a totalidade do planejamento dos serviços e 

atividades obrigatórias e opcionais realizadas nos EMPREENDIMENTOS e ÁREAS 

LIVRES, para execução do OBJETO. 
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1.1.28. PODER CONCEDENTE: o Município de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo 

Municipal; 

1.1.29. PRAZO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO: prazo máximo estabelecido para que a 

CONCESSIONÁRIA finalize as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO dos EMPREEENDIMENTOS; 

1.1.30. PROJETO “AS BUILT”: projeto das edificações tais como construídas, a ser entregue 

após a realização de obras, respeitadas as normas técnicas aplicáveis, bem como a 

regulamentação vigente; 

1.1.31. PROJETO BÁSICO: projeto a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA previamente à 

realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, observadas as normas técnicas aplicáveis, 

bem como a regulamentação vigente na ocasião; 

1.1.32. PROJETOS COMPLEMENTARES: projetos estruturais, de paisagismo e de sistemas 

prediais necessários para detalhamento e complementação do projeto de 

arquitetura;  

1.1.33. PROJETO EXECUTIVO: documento composto por peças gráficas e memorial 

descritivo, caracterizado por desenho técnico, com elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções 

previstas no PROJETO BÁSICO, a identificação de serviços, de materiais e de 

equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações 

técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

1.1.34. PROJETO LEGAL: projetos relativos às intervenções urbanas e/ou aos 

empreendimentos habitacionais e não habitacionais, que devem ser submetidos à 

Prefeitura Municipal de São Paulo e aos demais órgãos públicos responsáveis por 

sua aprovação, inclusive os estaduais, em consonância com a legislação ambiental e 

relativa ao uso do solo urbano, especialmente o Decreto nº 59.885 de 4 de 

novembro de 2020, e modificadores ou substitutos, e com outros requisitos 

previstos na legislação e normas técnicas aplicáveis, atinentes à segurança, às 

interferências do projeto nas infraestruturas de rede das prestadoras de serviços 

públicos, dentre outros que devam ser observados para aprovação do projeto, e 

encaminhado ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste ANEXO; 

1.1.35. PROJETOS COMPLEMENTARES: projetos estruturais, de paisagismo e de sistemas 

prediais necessários para detalhamento e complementação do projeto de 

arquitetura;  

1.1.36. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO: corresponde à solução de tecnologia da 

informação e comunicação acessível pela internet na qual deverão ser 

disponibilizados os dados e as informações referentes à execução do OBJETO da 



 

Página 8 de 64 
 

CONCESSÃO que estão sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, conforme 

detalhado neste ANEXO. 

1.1.37. SGM: Secretaria de Governo Municipal do Município de São Paulo; 

1.1.38. UNIDADES: espaços compostos por ÁREAS PRIVATIVAS coletivas ou individuais, que 

compõem a infraestrutura voltada à prestação de serviços habitacionais ou 

socioassistenciais, compreendendo a UNIDADE – CATEGORIA 1 e a UNIDADE – 

CATEGORIA 2. 

1.1.39. UNIDADE – CATEGORIA 1: espaço de uso privativo individual, com ÁREA ÚTIL 

mínima de 12 m² (doze metros quadrados). 

1.1.40. UNIDADE – CATEGORIA 2: espaço de uso privativo com capacidade para 2 (dois) 

BENEFICIÁRIOS, com ÁREA ÚTIL mínima de 18 m² (dezoito metros quadrados). 

1.1.41. USOS NÃO RESIDENCIAIS (nR): compreende atividades de comércio e serviços 

passíveis de serem implementadas nas ÁREAS DA CONCESSÃO. 

1.1.42. VANDALISMO: destruição, roubo, furto, depredação, perda ou toda e qualquer 

intercorrência na operação regular na ÁREA DA CONCESSÃO, incluindo, sem se 

limitar, danos à estrutura e acabamentos; deformações de itens, peças e estruturas 

provocadas por chutes, socos e arremesso de materiais diversos; pichações e 

pinturas de quaisquer tipos, independentemente de mensagens, protestos e/ou 

motivações; furto de peças e materiais, assim como dos insumos básicos à 

operação; uso de força física, com quebra ou inativação de equipamentos, sistemas 

ou estruturas; uso impróprio das instalações dos sistemas de proteção contra 

incêndio.  

2. DIRETRIZES GERAIS 

2.1. O presente documento define as diretrizes gerais e os encargos referentes à execução das 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO dos 3 (três) EMPREENDIMENTOS e das ÁREAS LIVRES, à prestação 

dos serviços de GESTÃO PREDIAL e GESTÃO OPERACIONAL e às demais atividades atinentes 

ao OBJETO do CONTRATO a serem observadas e cumpridos pela CONCESSIONÁRIA.  

2.2. Nos casos omissos, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar orientação do PODER 

CONCEDENTE. 

2.3. As diretrizes para as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO buscam assegurar o pleno respeito à 

legislação urbanística vigente no Município de São Paulo, em especial as normas elencadas 
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no subitem 5.1 deste ANEXO, e incorporar qualidades urbanas e edilícias capazes de 

proporcionar sustentabilidade econômica, ambiental e social nos seus locais de 

implantação, bem como assegurar que os empreendimentos sejam adequados para 

atender aos objetivos e diretrizes fixados pela Política Municipal para a População em 

Situação de Rua, instituída pela Lei nº 17.252, de 26 de dezembro de 2019, que possui 

caráter intersetorial e transversal, incluindo serviços de moradia e serviços de acolhimento. 

2.4. Durante o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá observar todos os requisitos 

mínimos e específicos deste ANEXO. 

2.5. Na execução do OBJETO, a CONCESSIONÁRIA deverá, sempre que possível, fazer uso de 

ações que fomentem a sustentabilidade, a participação da sociedade e a inclusão social, de 

modo que o OBJETO traduza o propósito de mitigação, no presente, e de não geração, no 

futuro, de passivos sociais, econômicos e ambientais para as respectivas localidades. 

2.6. O OBJETO da CONCESSÃO deverá ser executado de maneira integrada, sempre que 

necessário, com órgãos e entes públicos e eventuais delegatários de serviço público, de 

modo a otimizar recursos. 

2.7. A CONCESSIONÁRIA deverá executar todos os serviços e dispor de todos os recursos 

humanos, itens, materiais, equipamentos e insumos necessários para o cumprimento do 

OBJETO. 

2.8. Desde que atendidos os objetivos finalísticos da CONCESSÃO, poderá a CONCESSIONÁRIA, 

quando assim desejar, se valer de inovações de processos, equipamentos ou outros 

aspectos, com a finalidade de trazer eficiência ao cumprimento de suas obrigações e 

encargos. 

2.9. As atividades que integram o OBJETO da CONCESSÃO deverão ser executadas em 

conformidade com todas as normas técnicas e disposições legais aplicáveis, incluindo, mas 

não se limitando, aos regramentos nacionais, estaduais e municipais vigentes aplicáveis, e 

todas as suas alterações, substituições, consolidações e respectivas complementações, 

salvo se expressamente disposto em contrário. 

2.10. É de única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA qualquer eventual ajuste e/ou 

adequação necessário(a) para que as obras, a operação e a gestão dos serviços que 

integram o OBJETO da CONCESSÃO respeitem estritamente as diretrizes mínimas 
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estabelecidas no EDITAL, no CONTRATO e em seus ANEXOS, em especial neste ANEXO e na 

legislação aplicável. 

2.11. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA providenciar todas as autorizações, alvarás, 

licenças e aprovações necessárias junto aos respectivos órgãos e entidades da 

Administração Pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, com vistas à execução das 

atividades relacionadas à CONCESSÃO, sendo todas as despesas com tais processos de sua 

exclusiva responsabilidade, nos termos do CONTRATO. 

2.11.1. A responsabilidade do PODER CONCEDENTE no âmbito da obtenção das 

autorizações, alvarás, licenças e aprovações necessários para a execução do OBJETO 

está limitada ao disposto no CONTRATO.  

2.11.2. No âmbito da obtenção das autorizações, alvarás, licenças e aprovações necessárias 

para a execução do OBJETO, a CONCESSIONÁRIA poderá contar com o apoio do 

PODER CONCEDENTE para interlocução com outros órgãos e entidades da 

Administração Pública municipal, estadual e federal. 

2.12. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, constatando que a CONCESSIONÁRIA 

deixou de atender aos requisitos estabelecidos neste documento, exigir formalmente que 

sejam providenciados os ajustes e adequações necessários, não obstando, tal manifestação, 

a aplicação das penalidades cabíveis nos termos do CONTRATO e a incidência das 

disposições previstas no ANEXO IV DO CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO. 

2.13. O PODER CONCEDENTE pode, a qualquer tempo, solicitar reunião com a CONCESSIONÁRIA 

para a prestação de esclarecimentos sobre os projetos, planos e relatórios, sendo 

obrigatório o seu comparecimento.  

2.14. O PODER CONCEDENTE pode, a qualquer tempo, solicitar ajustes e alterações na 

formatação e nos parâmetros de elaboração dos relatórios, observadas as disposições 

presentes no CONTRATO.  

2.15. Os planos e relatórios deverão ser apresentados ao PODER CONCEDENTE em meio digital, 

editável, em formato .doc e em versão .pdf, ou em outra forma previamente acordada 

entre as PARTES.  

2.16. Os arquivos referentes ao ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO, PROJETOS 



 

Página 11 de 64 
 

COMPLEMENTARES e PROJETO EXECUTIVO deverão ser apresentados, ao PODER 

CONCEDENTE, em meio digital, editável, em formato .dwg e em .pdf e, em caso de modelo 

BIM, adicionalmente no formato aberto IFC. 

2.17. A observância das regras constantes deste ANEXO é obrigatória pelas empresas 

subcontratadas pela CONCESSIONÁRIA, sendo de sua integral responsabilidade a 

fiscalização e garantia do cumprimento dos parâmetros de execução do OBJETO previstos 

no presente ANEXO. 

2.18. Sob a hipótese mencionada no item anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá impor às referidas 

empresas o atendimento às regras e disposições do CONTRATO, assim como delas exigir a 

apresentação dos documentos e informações necessárias à demonstração de regularidade 

e capacidade técnica.  

2.19. A CONCESSIONÁRIA e/ou suas subcontratadas deverão manter, ao longo de todo o período 

de CONCESSÃO, um quadro de prepostos ou empregados capacitados para executar as 

atividades necessárias ao cumprimento do disposto no OBJETO, adotando as melhores 

práticas de mercado, baseadas em evidências de efetividade, com o objetivo de atingir 

excelência nos serviços que serão prestados. 

2.20. A CONCESSIONÁRIA e/ou suas subcontratadas são responsáveis pelos contratos de trabalho 

de seus prepostos ou empregados e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, 

seguros, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho. 

2.21. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes de 

recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias quando solicitados. 

2.22. A CONCESSIONÁRIA e/ou suas subcontratadas deverão manter atualizado o cadastro de 

seus prepostos ou empregados, incluindo no mínimo: (i) nome completo; (ii) documento de 

identificação; (iii) cargo/função; devendo tais informações serem disponibilizadas ao PODER 

CONCEDENTE sempre que solicitadas. 

2.23. A gestão de pessoas deverá estar estruturada para melhorar o desempenho e a qualidade 

na execução dos encargos que integram o objeto do CONTRATO. 

2.24. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar um ou mais profissionais, dentro de seu quadro de 
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prepostos ou empregados, que tenha uma visão completa de cada uma das atividades 

relativas ao OBJETO, para realizar a interlocução com o PODER CONCEDENTE durante o 

período da CONCESSÃO, sendo facultada a indicação de um mesmo profissional para 

interlocução acerca a atividades diversas entre si, a critério da CONCESSIONÁRIA.  

2.25. Caberá à CONCESSIONÁRIA e/ou suas subcontratadas assegurar que seus prepostos ou 

empregados mantenham um relacionamento cordial, respeitoso e solícito com os 

BENEFICIÁRIOS, sendo vedada qualquer distinção de tratamento ou discriminação nos 

termos dos preceitos constitucionais e demais normas em vigor. 

2.26. Todos os prepostos ou empregados da CONCESSIONÁRIA ou suas subcontratadas deverão 

estar devidamente uniformizados e identificados durante a execução de atividades 

atinentes ao OBJETO na ÁREA DA CONCESSÃO, devendo ser assegurado, 

independentemente da natureza do serviço, uniforme confortável, adequado e seguro, 

bem como equipamentos de proteção individual sempre que necessários, respeitadas a 

legislação e as normas de segurança aplicáveis. 

CAPÍTULO II - DIRETRIZES E ENCARGOS PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 

3. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

3.1. Este capítulo apresenta os encargos a serem cumpridos e as diretrizes gerais a serem 

observadas quanto à execução dos encargos de projeto e obra dos EMPREENDIMENTOS e 

ÁREAS LIVRES cuja implantação integra o OBJETO da CONCESSÃO. 

3.2. Além da observância ao previsto neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá observar as 

disposições da legislação, regulamentos e normas técnicas aplicáveis para a elaboração de 

projetos das áreas edificadas e OBRAS DE IMPLANTAÇÃO da infraestrutura necessária, 

observados os conceitos de sustentabilidade, como o menor impacto ao meio ambiente e à 

paisagem, os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo, a segurança das obras, 

bem como as normativas relativas à proteção do patrimônio cultural e histórico, quando 

aplicáveis. 

4. DA COMPOSIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

4.1. Os EMPREENDIMENTOS, aos quais se referem o EDITAL e este ANEXO, deverão ser 

implantados pela CONCESSIONÁRIA em 3 (três) IMÓVEIS distintos, descritos no ANEXO III 
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DO EDITAL – MEMORIAL DESCRITIVO e elencados abaixo: 

 

Tabela 1 – Identificação dos EMPREENDIMENTOS 

EMPREENDIMENTO ENDEREÇO 

EMPREENDIMENTO 1 Praça Carlos Gomes, 130 a 144, Sé 

EMPREENDIMENTO 2 Av. Nove de Julho, 423, República 

EMPREENDIMENTO 3 Av. São João, 1830, Santa Cecília 
  

 

4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá prover, em conformidade com parâmetros urbanísticos e as 

especificações técnicas e construtivas elencadas neste ANEXO, no mínimo, a quantidade de 

UNIDADES identificadas abaixo: 

Tabela 2: Quadro Resumo da Quantidade de UNIDADES por EMPREENDIMENTO 

EMPREENDIMENTO Nome UNIDADES – 
CATEGORIA 1 

UNIDADES – 
CATEGORIA 2 

TOTAL 

1 Praça Carlos Gomes 66 20 86 

2 Avenida Nove de Julho 144 56 200 

3 Avenida São João 104 26 130 

TOTAL 314 102 416 

 

4.3. Cada EMPREENDIMENTO deverá ser composto por 1 (um) edifício verticalizado, em cuja 

projeção deverão estar previstos:  

a) no mínimo, a quantidade de UNIDADES elencadas na Tabela 2 e especificadas no Item 

8.3; 

b) 1 (uma) ÁREA DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO, especificada no Item 8.4; 
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c) 1 (uma) lavanderia de uso coletivo, especificada nos itens 8.2.15, 8.5.4.3 e 9.1, e; 

d) circulação vertical de uso comum, com escadas e elevadores atendendo aos parâmetros 

dispostos no Código de Obras e Edificações – COE, Decreto nº 59.885 de 4 de novembro 

de 2020, Normas Técnicas da ABNT e demais normas técnicas pertinentes.  

4.4. Cada EMPREENDIMENTO deverá ser composto também por ÁREAS LIVRES de uso comum, 

especificadas nos itens 8.5.5, 8.5.6 e 8.5.7. 

4.5. É facultado à CONCESSIONÁRIA o projeto e execução de FACHADA ATIVA e/ou 

EMPREENDIMENTO ASSOCIADO nos EMPREENDIMENTOS, desde que respeitadas as 

porcentagens máximas de USO NÃO RESIDENCIAL (nR) em relação à área construída 

computável total, de acordo com o zoneamento do IMÓVEL, estabelecidas nas legislações 

urbanísticas aplicáveis. 

4.6. A capacidade máxima estimada de BENEFICIÁRIOS dos EMPREENDIMENTOS a ser 

considerada está elencada na Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3: Capacidade máxima estimada de BENEFICIÁRIOS nos EMPREENDIMENTOS: 

EMPREENDIMENTO Nº DE BENEFICIÁRIOS 

EMPREENDIMENTO 1 106 

EMPREENDIMENTO 2 256 

EMPREENDIMENTO 3 156 

TOTAL 518 

 

5. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

5.1. A implantação dos EMPREENDIMENTOS, das ÁREAS LIVRES e das UNIDADES pela 

CONCESSIONÁRIA deverá observar: 

a) Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico (PDE);  

b) Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016 - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo (LPUOS);  

c) Decreto nº 57.537 de 16 de dezembro de 2016 – Planos Regionais das 

Subprefeituras (Prefeituras Regionais);  



 

Página 15 de 64 
 

d) Decreto nº 59.885 de 4 de novembro de 2020 – Estabelece disciplina específica de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como normas edilícias para Habitação 

de Interesse Social, Habitação de Mercado Popular, além de Empreendimento de 

Habitação de Interesse Social (EHIS), Empreendimento de Habitação de Mercado 

Popular (EHMP) e Empreendimento em Zona Especial de Interesse Social (EZEIS);  

e) Decreto nº 59.886 de 4 de novembro de 2020 - Consolida a disciplina específica de 

uso e ocupação do solo para os Empreendimentos de Habitação de Interesse 

Social – EHIS e Empreendimentos em ZEIS - EZEIS a serem executados nas áreas 

das Operações Urbanas Consorciadas Água Espraiada, Faria Lima e Água Branca e 

na Operação Urbana Centro; 

f) Decreto nº 50.977 de 6 de novembro de 2009 – Estabelece Procedimentos de 

Controle Ambiental para Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira de 

Origem Nativa;  

g) Decreto nº 48.184 de 13 de março de 2007 - Estabelece procedimentos de 

controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos minerários 

e sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal;  

h) Lei 16.642, de 9 de maio de 2017 – Código de Obras e Edificações do Município de 

São Paulo, modificativos e respectivos decretos e normas regulamentadoras; 

i)  as normas de desempenho do Ministério das Cidades que remete as 

Especificações Técnicas às normas da ABNT (http://www.abnt.org.br), em especial 

a NBR 15575 - Edificações Habitacionais – Desempenho, e a NBR 9050 - 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

j) Deliberações e resoluções da Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU). 

5.2. As referências às normas aplicáveis, acima listadas, também ser compreendidas como 

referências à legislação que as suceda, complemente ou modifique. 

6. INSERÇÃO E QUALIDADE URBANÍSTICAS 

6.1. Os EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES deverão ser projetados pela CONCESSIONÁRIA e 

geridos ao longo da CONCESSÃO de modo a garantir sua integração ao contexto urbano no 

qual se inserem, evitando a segregação e formação de núcleos apartados da infraestrutura 

urbana.  

6.2. A CONCESSIONARIA deverá privilegiar formas construtivas que propiciem a integração dos 
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EMPREENDIMENTOS com o entorno circundante. 

6.3. A CONCESSIONÁRIA deverá evitar a construção de EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES na 

forma de condomínios fechados para a cidade, completamente cercados por muros ou 

elementos opacos, sem nenhuma relação formal, espacial e funcional com as ruas 

circundantes. 

6.4. Os atributos morfológicos dos futuros EMPREENDIMENTOS, tais como alinhamentos, 

gabaritos, volumetrias e geometrias das edificações, deverão ser estabelecidos de forma a 

conferir unidade e garantir a adequada integração com o entorno construído. 

6.5. Os EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES deverão ser projetados e edificados de modo a 

privilegiar soluções que mantenham acesso aos viários municipais, evitando soluções de 

vedação do lote que desqualifiquem as calçadas e vias públicas. 

6.6. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a manutenção de drenagem, guias e sarjetas, calçadas e 

passeios, na frente dos lotes de acordo com as normas municipais. 

6.6.1. É incentivada a arborização das calçadas, em observação ao Manual Técnico de 

Arborização Urbana1 ou instrumento que vier a substituí-lo, nos termos 

estabelecidos pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente e pelas normas vigentes 

aplicáveis.  

6.6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá considerar no seu projeto, sempre que possível e de 

acordo com a legislação pertinente, a arborização viária pré-existente, se houver, de 

modo a compatibilizar os acessos das edificações e as ligações das instalações 

prediais ao sistema de distribuição com a preservação integral e respeito aos 

exemplares arbóreos existentes.  

6.7. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar espaço descoberto para lazer aos BENEFICIÁRIOS, 

além de conectar caminhos e calçadas acessíveis ao pedestre e ao ciclista nas ÁREAS 

LIVRES. 

6.8. As OBRAS DE IMPLANTAÇÃO das redes de distribuição de energia, telecomunicações e 

iluminação na ÁREA DA CONCESSÃO, internas e externas ao EMPREENDIMENTO, deverão 

                                                           
1
 Disponível em: < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=18845
2>. Acesso em 25/11/2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=188452
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=188452
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ser implantadas em subsolo, observadas as normas técnicas e os regimes de contratação 

das concessionárias atuantes nas localidades do IMÓVEIS.  

7. DIRETRIZES AMBIENTAIS 

7.1. Os projetos, obras e serviços a serem realizados para fins de consecução do OBJETO da 

CONCESSÃO, sem prejuízo das diretrizes estabelecidas no ANEXO VI DO CONTRATO – 

DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, deverão seguir os seguintes quesitos de 

proteção ao meio ambiente: 

k) Adotar soluções de drenagem que retardem o escoamento e assegure a 

contenção das águas pluviais e o reuso das águas, conforme disposto nos itens 

8.2.10 e 8.2.11; 

l)  Observar os princípios estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada para os rejeitos, tanto nas OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO quanto nos sistemas de coleta de lixo propostos para os 

EMPREENDIMENTOS; 

m) Adotar soluções de conservação de energia na distribuição dos blocos, de forma 

que cada construção tenha a correta orientação e, ao mesmo tempo, proteção 

(sombreamento e ventos), tanto de outros blocos construídos como de maciços 

de vegetação; 

n) Adotar os procedimentos e condutas remediadoras, quando a situação exigir, em 

obediência às diretrizes e normas dos órgãos competentes e observância dos 

dispositivos contratuais relativos à alocação de riscos ambientais; 

o) A escolha dos materiais e do sistema construtivo de reforma, recuperação e 

construção de novas edificações deverá minimizar os impactos de obra, como 

geração de resíduos, desperdício de recursos hídricos, poluição sonora e geração 

de poeira. 

7.2. A CONCESSIONÁRIA fica responsável pela adoção de todas as medidas mitigadoras e 

corretivas ambientais necessárias para as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, observados os 

dispositivos contratuais de alocação dos riscos, caso durante as obras constate-se 

resquícios de processos industriais e outros usos potencialmente contaminantes, apesar 

das áreas dos IMÓVEIS não estarem listadas como áreas contaminadas, em processo de 
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reutilização ou sob investigação2. 

7.3. A execução dos serviços de implantação, operação e manutenção do OBJETO da 

CONCESSÃO respeitará as diretrizes contidas na Lei Federal nº 6.938/1981 (Política 

Nacional do Meio Ambiente), as normas infralegais dos órgãos competentes em matéria de 

licenciamento ambiental e gestão de resíduos da construção civil. 

7.4. Será de única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção de eventuais 

licenças ambientais aplicáveis, devendo mantê-las e renová-las conforme o caso, durante 

todo o prazo de vigência da CONCESSÃO. 

7.5. A CONCESSIONÁRIA deverá observar as disposições da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (LPUOS) quanto à aplicação do instrumento de quota ambiental no 

projeto dos EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES. 

7.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável por todo tipo de passivo decorrente das demolições, 

obras e benfeitorias que realizar, sendo encarregada pela correta retirada de entulhos, 

adoção das medidas de segurança cabíveis, implantação e desmobilização de canteiros de 

obras e adequada destinação de resíduos, tudo em conformidade com a legislação 

aplicável. 

8. DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS 

8.1. DIVERSIDADE ARQUITETÔNICA E TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS 

8.1.1. Os EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES deverão apresentar diversidade formal e de 

composição, particularmente nos elementos que estabelecerão relação direta com 

a vizinhança, como térreos, volumetrias e fachadas. 

8.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá buscar solução arquitetônica capaz de conferir identidade 

a cada EMPREENDIMENTO, respeitando-se o princípio da equivalência: mesma 

importância, mesmo valor. 

8.1.3. É facultado à CONCESSIONÁRIA, a fim de viabilizar maior economicidade, velocidade 

e qualidade na construção dos edifícios e facilidade na sua operação e manutenção, 

                                                           
2
 Segundo Relatório de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Município de São Paulo, da Coordenação de 

Licenciamento Ambiental - Grupo Técnico Permanente de Áreas Contaminadas, da Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/44%20GTAC_Out_2021.pdf.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/44%20GTAC_Out_2021.pdf
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a edificação de EMPREENDIMENTOS com soluções construtivas padronizadas e 

industrializadas, desde que mantidos os índices de desempenho exigidos para sua 

finalidade e respeitado o enunciado no item anterior. 

8.1.4. Em observância à Lei Municipal nº Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016 - Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), a compatibilidade dos diferentes 

usos e formas de ocupação do solo deverá ser assegurada, tanto nos 

EMPREENDIMENTOS quanto em relação ao entorno existente, com foco na 

habitação integrada aos serviços e demais usos de suporte ao uso residencial. 

8.2. DOS EMPREENDIMENTOS 

8.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá projetar e construir os EMPREENDIMENTOS de acordo 

com a legislação urbanística vigente no Município de São Paulo, em especial as 

normas listadas no item 5.1, com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e demais normas aplicáveis.  

8.2.2. Cada EMPREENDIMENTO deverá ser projetado e executado de modo a prever pelo 

menos 1 (uma) portaria. 

8.2.3. As UNIDADES e ÁREAS COMUNS dos EMPREENDIMENTOS deverão ter medição 

individualizada externa, considerando energia, água e gás encanado, caso este 

último esteja disponibilizado por rede pública no local do EMPREENDIMENTO, 

observados os seguintes parâmetros: 

8.2.3.1. Os centros de medição de energia, água e gás devem ser localizados no andar 

térreo dos EMPREENDIMENTOS em local acessível e de fácil acesso às 

respectivas concessionárias. 

8.2.3.2. A instalação da medição individualizada de água, elétrica e gás encanado 

deverá ser executada em conformidade com os regulamentos das respectivas 

concessionárias.  

8.2.3.3. Os EMPREENDIMENTOS que possuam acesso à rede pública de gás devem ser 

edificados com sistema de tubulação a gás para abastecimento dos fogões. 

8.2.3.4. Na hipótese de o local não ter acesso à rede pública de gás, a 

CONCESSIONÁRIA deverá propor solução coletiva, atendendo a todas as 

normas de segurança aplicáveis.  

8.2.4. O projeto de instalações deverá garantir o funcionamento dos sistemas atuantes em 

caso de incêndio, mesmo na condição de queda do fornecimento de energia 
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elétrica. 

8.2.5. De acordo com recomendação do Corpo de Bombeiros e com os cálculos 

preconizados nas normas incidentes, deverão ser empregadas portas corta-fogo de, 

no mínimo, P 90 (resistência mínima de 90 minutos em exposição ao fogo) nas 

escadas de emergência dos EMPREENDIMENTOS. 

8.2.6. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar elevadores de passageiros nos 

EMPREENDIMENTOS, sempre que houver exigência legal ou normativa (ABNT) e em 

observância às normas e recomendações dos fabricantes, devendo os elevadores 

estarem equipados com dispositivos mitigadores contra ações de VANDALISMO. 

8.2.7. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a reserva de uma área destinada ao 

armazenamento dos resíduos sólidos gerados na operação do EMPREENDIMENTO, 

incluindo recicláveis, a qual permita a recolha direta pelas empresas de limpeza 

urbana.  

8.2.7.1. O dimensionamento da área prevista no item 8.2.7 deverá ser feito tendo 

como base o número de BENEFICIÁRIOS do EMPREENDIMENTO e a estimativa 

de produção diária de 1 (um) litro de resíduo por BENEFICIÁRIO. 

8.2.7.2. A área prevista no item 8.2.7 deverá ser alocada dentro do perímetro da ÁREA 

DA CONCESSÃO, de modo que a calçada não sofra interferência. 

8.2.8. Os EMPREENDIMENTOS devem possuir impermeabilização condizente com a 

tipologia das coberturas.  

8.2.9. Os EMPREENDIMENTOS devem possuir todas as instalações previstas em normas 

quanto aos sistemas de proteção contra incêndio. 

8.2.10. Nos lotes com área total superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados), os 

EMPREENDIMENTOS deverão ser projetados e executados com instalação de 

reservatório de controle de escoamento superficial e reservatórios para acumulação 

de água pluvial, coletando a água captada de todas as coberturas, terraços, demais 

pavimentos descobertos e áreas descobertas do térreo, conforme disposto nos 

artigos 79 e 80 da Lei Municipal nº 16.402/2016.  

8.2.11. Nos lotes com área total superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados), é 

obrigatória a prática sustentável de conduzir o volume mínimo de água pluvial 

acumulada das coberturas impermeáveis ou coberturas verdes para reservatórios 

de reuso, com finalidades não potáveis, tais como irrigação das áreas ajardinadas e 

limpeza das ÁREAS COMUNS e demais ÁREAS LIVRES, através de projeto hidráulico 

adequado, conforme disposto no art. 80 da Lei Municipal nº 16.402/2016.  
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8.2.12. As paredes externas dos EMPREENDIMENTOS deverão ter acabamento em tinta 

acrílica, esmalte sintético ou tinta epoxílica, textura impermeável ou outro tipo de 

acabamento com desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas, 

desde que os processos estejam homologados pelos órgãos e agentes competentes.  

8.2.13. As fachadas dos volumes que abrigam USOS NÃO RESIDENCIAIS poderão ter outros 

acabamentos de acordo, desde que seja mantida a durabilidade e manutenção das 

mesmas. 

8.2.14. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar placas informativas nos EMPREENDIMENTOS 

nos casos de utilização de alvenaria estrutural, paredes estruturais de concreto 

armado ou sistemas inovadores. 

8.2.15. A CONCESSIONÁRIA deverá projetar e implantar lavanderia de uso coletivo capaz de 

atender a todas as UNIDADES de cada EMPREENDIMENTO, conforme descrito no 

Item 9.1. 

8.3. DAS UNIDADES  

8.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá projetar e construir as UNIDADES de acordo com a 

legislação urbanística vigente no Município de São Paulo, em especial as normas 

listadas no item 5.1, com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e demais normas aplicáveis.  

8.3.2. Deverão ser implantadas 2 (duas) categorias de UNIDADES, variando quanto à ÁREA 

ÚTIL para o atendimento de diferentes perfis de BENEFICIÁRIOS, quais sejam: 

a) UNIDADE – CATEGORIA 1, com ÁREA ÚTIL de, no mínimo, 12 m² (doze metros 

quadrados), com 1 (um) banheiro privativo e ambiente integrado de repouso, 

estar e alimentação;  

b) UNIDADE– CATEGORIA 2, com ÁREA ÚTIL de, no mínimo, 18 m² (dezoito metros 

quadrados), com 1 (um) banheiro privativo e ambiente integrado de repouso, 

estar e alimentação; 

8.3.3. As UNIDADES deverão ser projetadas e executadas pela CONCESSIONÁRIA de acordo 

com os parâmetros de dimensionamento previstos nos subitens 8.3.3.1 a 8.3.7 

abaixo. 

8.3.3.1. Deve-se considerar o pé-direito mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta 

centímetros) nos banheiros, cozinhas e áreas de serviço e de 2,50 m (dois 

metros e cinquenta centímetros) nos demais cômodos das UNIDADES e ÁREAS 
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COMUNS. 

8.3.3.2. As portas da UNIDADES deverão apresentar largura mínima, livre de 

obstáculos, de: 

a)  90 cm (noventa centímetros) para acesso às UNIDADES; 

b) 80 cm (oitenta centímetros) para dormitórios, cozinha e sala, conforme aplicável; 

c) 60 cm (sessenta centímetros) para banheiro privativo.  

8.3.4. As UNIDADES deverão basear o leiaute de ocupação atendendo as dimensões 

mínimas das normas aplicáveis. 

8.3.5. Nas UNIDADES - CATEGORIA 1 deverão ser previstos espaços para a instalação de, 

pelo menos, 1 (um) fogareiro de 2 (duas) bocas e 1 (uma) geladeira ou frigobar de 

60 cm (sessenta centímetros) de largura x 60 cm (sessenta centímetros) de 

profundidade. 

8.3.6. Nas UNIDADES - CATEGORIA 2 deverão ser previstos espaços para a instalação de, 

pelo menos, 1 (um) fogão de mesa de quatro bocas de 55 cm x 60 cm (cinquenta e 

cinco centímetros por sessenta centímetros) e 1 (uma) geladeira de 70 cm (setenta 

centímetros) de largura x 70 cm (setenta centímetros) de profundidade. 

8.3.7. O dimensionamento das esquadrias deverá respeitar os critérios de ventilação e 

iluminação natural adequados às normas vigentes. 

8.3.8. As UNIDADES deverão ser projetadas e executadas pela CONCESSIONÁRIA adotando 

os seguintes materiais e revestimentos: 

8.3.8.1. Revestimentos nas paredes e nos tetos de boa qualidade, adequadas ao uso 

adotado e de fácil manutenção;  

8.3.8.2. As paredes das ÁREAS MOLHADAS deverão ser inteiramente revestidas com 

cerâmica de classe A ou com outros materiais impermeáveis desde que 

aprovados e homologados pelos órgãos e agentes competentes;  

8.3.8.3. As ÁREAS MOLHADAS deverão ter pisos integralmente impermeabilizados, de 

modo que os sistemas de pisos não devem permitir o surgimento de umidade 

por infiltração, permanecendo a superfície inferior e os encontros com as 

paredes e pisos adjacentes que os delimitam secas quando submetidos a uma 

lâmina d’água de, no mínimo, 10 mm (dez milímetros) em seu ponto mais alto, 
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por 72 h (setenta e duas horas); 

8.3.8.4. A membrana impermeável das ÁREAS MOLHADAS deverá incluir, além da 

superfície do piso, uma faixa vertical de, no mínimo, 30 cm (trinta centímetros) 

de altura nas paredes;  

8.3.8.5. As paredes internas das UNIDADES, com exceção das áreas molhadas, deverão 

ter pintura realizada com tinta látex PVA sobre massa única ou gesso ou 

concreto regularizado para pintura, ou com tinta ou acabamento que possua 

desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas; 

8.3.8.6. O forro de gesso ou placas plásticas do banheiro das UNIDADES deverá ser 

pintado com tinta acrílica antimofo, quando necessária a sua pintura; 

8.3.8.7. Os demais cômodos, com exceção dos banheiros, devem ser pintados com 

pintura látex PVA no teto, sendo permitido outro acabamento ou tecnologia 

alternativa desde que os processos estejam homologados pelos órgãos e 

agentes competentes; 

8.3.8.8. As esquadrias de aço das UNIDADES deverão ser pintadas com pintura 

eletrostática ou esmalte sintético sobre fundo preparador com camada mínima 

de 150 (cento e cinquenta) mícron, sendo aceitos outros tipos de pintura desde 

que estes possuam desempenho e durabilidade igual ou superior às opções 

citadas, e sejam homologadas pelos órgãos competentes; 

8.3.8.9. As esquadrias de madeira deverão ser pintadas com esmalte sintético ou 

verniz, sendo aceitos outros tipos de pintura desde que estes possuam 

desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas, e sejam 

homologadas pelos órgãos competentes; 

8.3.8.10.  As esquadrias de alumínio deverão possuir anodização fosca ou brilhante 

ou pintura eletrostática, sendo aceitos outros tipos de pintura desde que estes 

possuam desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas, e 

sejam homologadas pelos órgãos competentes. 

8.3.8.11. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar pisos de cerâmica ou outro 

acabamento que apresente o mesmo desempenho e seja aprovado pelos 

órgãos competentes, em toda a UNIDADE, com rodapé de até 10,0 cm (dez 

centímetros). As cerâmicas podem ser extrudadas, prensadas ou de outro meio 

de fabricação desde que atendam ao disposto a seguir: Classe A em toda 

UNIDADE, exceto no banheiro, que pode ser Classe B; Resistência à abrasão – 

PEI 4 nas áreas internas da UNIDADE. 



 

Página 24 de 64 
 

8.3.8.12. As portas internas em madeira e prontas para pintura ou verniz, com 

maçanetas de alavanca a 1,00 m (um metro) do piso, sendo admitidas ainda 

portas metálicas somente para acesso à UNIDADE;  

8.3.8.13.  Os batentes deverão ser em aço tratado ou em madeira tratada contra 

cupim. 

8.3.8.14. Soleiras de mármore, granito, ardósia ou concreto pré-moldado nas portas 

de entrada e na porta dos sanitários das UNIDADES. 

8.3.8.15. Peitoril impermeável, com pingadeira, na base das esquadrias, cujo 

material adotado poderá ser em concreto pré-moldado impermeabilizado por 

pintura epóxi ou granito polido ou ardósia. 

8.3.9. Os banheiros das UNIDADES deverão ser projetados e executados pela 

CONCESSIONÁRIA adotando os seguintes itens mínimos: 

a) 1 (um) lavatório de louça branca sem coluna de, no mínimo, 40 cm x 30 cm 

(quarenta centímetros por trinta centímetros);  

b) 1 (um) vaso sanitário de louça branca com caixa de descarga acoplada, dotada de 

dispositivo de economia de água e de minimização da dissipação de odores; 

c) 1 (um) box com ralo com tampa e previsão para instalação de cortina ou porta, 

devendo-se considerar desnível máximo de 15mm (quinze milímetros) entre o 

piso do banheiro e do box; 

d) torneiras com acionamento por alavanca ou cruzeta, registros de alavanca ou 

cruzeta, descargas, papeleira, ralos e 3 (três) cabideiros, todos produzidos em 

metálicos cromados; 

8.3.10. As louças e metais sanitários deverão ser especificados com características de 

consumo racional de água. 

8.3.11. As UNIDADES deverão ser entregues aos BENEFICIÁRIOS com torneiras com 

acionamento por alavanca ou cruzeta, registros de alavanca ou cruzeta, descargas, 

papeleira, 3 (três) cabideiros nos banheiros e ralos. Os metais listados nesse item 

deverão ser metálicos cromados. 

8.3.12. Nos banheiros das UNIDADES não serão admitidas caixa plástica externa para 

descarga. 
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8.3.13. As UNIDADES deverão ser projetadas e implantadas pela CONCESSIONÁRIA 

adotando os seguintes itens mínimos para área de preparo de alimentos: 

a) Instalação de 1 (uma) pia de cozinha, contendo bancada em granilite, granito 

sintético, mármore sintético ou concreto aparente com proteção de epóxi de 

dimensões mínimas de 1,20 m x 0,60 m (um metro e vinte centímetros por 

sessenta centímetros); 

b) Cuba de aço inox; 

c) Torneira metálica cromada;  

d) Acabamento de torneira e registro de alavanca ou cruzeta; e 

8.3.14. As UNIDADES deverão ser projetadas e executadas pela CONCESSIONÁRIA adotando 

os seguintes padrões mínimos para portas, janelas e aberturas: 

8.3.14.1. As portas, janelas ou aberturas devem ter sua abertura dimensionada na 

dependência da destinação do compartimento a que servirem e devem 

proporcionar resistência ao fogo, nos casos exigidos, isolamento térmico, 

isolamento e condicionamento acústicos, estabilidade e impermeabilidade 

conforme o Código de Obras e Edificações da Cidade de São Paulo. 

8.3.14.2. Janelas de correr de alumínio anodizado (mínimo série 25) ou aço 

galvanizado e pintado com pintura eletrostática, com vidro transparente de 

espessura mínima de 4mm, fixados com EPDM, para todos os cômodos, exceto 

banheiros, que podem ser tipo Maxim ar. Serão aceitos outros tipos de janelas 

desde que estas possuam desempenho e durabilidade igual ou superior às 

opções citadas, e sejam homologadas pelos órgãos competentes. 

8.3.14.3.  Abertura de aeração e insolação de no mínimo de 18% para ambientes de 

longa permanência e mínimo de 12% para ambientes de curta permanência.  

8.3.14.4. Aberturas de aeração que possibilitem a ventilação cruzada no ambiente 

integrado de repouso, estar e alimentação em todas as UNIDADES. 

8.3.15. As UNIDADES deverão ser projetadas e executadas pela CONCESSIONÁRIA adotando 

os seguintes critérios para instalações hidráulicas, esgoto e de gás: 

8.3.15.1. As instalações de água para pia de cozinha, chuveiro, lavatório e bacia 

sanitária devem seguir o preconizado nas normas aplicáveis. 
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8.3.15.2. As instalações de esgoto para pia de cozinha, chuveiro, lavatório e bacia 

sanitária devem atender ao preconizado nas normas aplicáveis. 

8.3.15.3. As instalações de gás devem seguir, tanto em projeto como especificação 

de materiais e instalações, as normas incidentes e recomendações dos órgãos 

competentes, devendo o abastecimento dos fogões das UNIDADES ser 

realizado obrigatoriamente pela rede pública de gás, quando esta existir no 

local do IMÓVEL. 

8.3.16. As UNIDADES deverão ser projetadas e executadas pela CONCESSIONÁRIA adotando 

os seguintes critérios para instalações elétricas e rede de telecomunicação: 

8.3.16.1. Luminárias completas com lâmpadas de baixo consumo energético (110 V) 

nas UNIDADES; 

8.3.16.2. Bocal (soquete tipo E 27) em todos os pontos de luz das UNIDADES, sendo 

obrigatório, pelo menos, um ponto de luz por cômodo em 110 V;  

8.3.16.3. No mínimo, 1 (um) ponto de telefone, 1 (um) ponto de campainha, 1 (um) 

ponto de antena, 1 (um) ponto de interfone e 1 (um) ponto de internet a cabo, 

e; 

8.3.16.4. Antena digital coletiva de televisão e a infraestrutura de conexão de rede, 

para uma possível contratação serviços de internet e televisão pelos próprios 

beneficiários. 

8.3.16.5.  Tomadas de Uso Geral (TUG) ou Tomadas de Uso Específico (TUE) nas 

UNIDADES, conforme especificações contidas na NBR 5410:2004, sendo que: 

a) No banheiro, pelo menos 1 (um) ponto de Tomada de Uso Geral (110 V) próximo 

ao lavatório (atendendo às restrições impostas pelas normas incidentes), e 1 

(uma) Tomada de Uso Específico para chuveiro elétrico automático - 220V-

2800/4400W, observadas as especificações técnicas contidas no item 9.5.2.3 da 

NBR 5410:2004. 

b) Na área de preparo de alimentos, no mínimo, 4 (quatro) pontos de tomadas, 

sendo 2 (duas) Tomada de Uso Geral de corrente (110 V) instaladas acima da 

bancada da pia da cozinha, em módulo duplo ou em mais módulos, 1 (uma) 

Tomada de Uso Geral para a geladeira (110V) ao lado da bancada para uso da 

geladeira e 1 (uma) Tomada de Uso Específico para o micro-ondas (110V) ao 

próximo à bancada da pia da cozinha.  
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c) No ambiente integrado de repouso, estar e alimentação, no mínimo 3 (três) 

Tomadas de Uso Geral (110 V), devendo estes pontos serem espaçados tão 

uniformemente quanto possível. 

d) Em caso de existência de varandas, deverá ser instalada, no mínimo, 1 (uma) 

Tomada de Uso Geral (110 V), admitindo-se a instalação próxima ao seu acesso na 

hipótese em que a varanda, por razões construtivas, não comporte a instalação. 

8.3.17. As instalações elétricas de todos os EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES deverão 

observar as normas vigentes aplicáveis. 

8.3.17.1.  Todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou 

virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 A 

deve constituir circuito independente. 

8.3.17.2.  Os pontos de tomada das áreas de preparo de alimentos devem ser 

atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas 

desses locais. 

8.3.17.3.  Os pontos de tomada e pontos de iluminação devem ser alimentados por 

circuitos separados.  

8.3.17.4. Os chuveiros elétricos (220 V) devem obrigatoriamente ter um circuito 

independente e dedicado somente a eles, sendo que o disjuntor para o 

chuveiro instalado deverá ser, no mínimo, de 40 A (quarenta amperes) e a 

fiação entre o disjuntor/quadro e a Tomada de Uso Específico do chuveiro 

deverá possuir diâmetro mínimo de 6 mm (seis milímetros).  

8.3.17.5. É obrigatória a instalação de fio terra em todas as tomadas de energia.  

8.3.17.6. É obrigatória a utilização de Disjuntor Diferencial Residual nas instalações 

elétricas da UNIDADE conforme NBR 5010 e demais normas aplicáveis. 

8.3.17.7. As instalações elétricas deverão ser especificadas de modo a atender a 

utilização de todas tomadas previstas, considerando, no mínimo, como 

equipamentos conectados: geladeira, fogão elétrico, micro-ondas, televisão e 

chuveiro. 

8.3.17.8. Deverá ser previsto quadro de distribuição de rede de voz e dados, exceto 

fornecimento dos componentes internos, além da previsão de prumadas de TV 

a Cabo, interfone e dados e internet nas unidades. 
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8.3.18. As tomadas devem seguir os seguintes padrões de instalação:  

a) Tomada de luz na parede baixa: 30 cm (trinta centímetros) do piso acabado;  

b) Tomada de luz à meia altura: entre 1,20 m (um metro e vinte centímetros) e 1,30 

m (um metro e trinta centímetros) do piso acabado;  

c) Tomada de luz alta: 2,00 m (dois metros) do piso acabado.  

8.4. DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO 

8.4.1. Cada EMPREENDIMENTO deverá ser entregue com espaço coberto destinado à 

convivência dos BENEFICIÁRIOS e/ou à realização, pelo PODER CONCEDENTE ou por 

terceiro por ele contratado, de ações, atividades, projetos e programas de 

acompanhamento e atendimento de caráter social e educativo. 

8.4.2. As ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO deverão ser projetadas e executadas 

pela CONCESSIONÁRIA no térreo dos EMPREENDIMENTOS, de modo a criar espaços 

convidativos para a socialização e uso coletivo. 

8.4.3. Em cada ÁREA DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO deverão ser previstos: 

a) 1 (um) salão de uso comunitário, com função de área comum coberta, que 

abrigue atividades diversas como convivência, reuniões, palestras, celebrações 

etc. com área mínima de 0,5 m² (cinco décimos de metro quadrado) por 

BENEFICIÁRIO do EMPREENDIMENTO. 

b) No mínimo 2 (duas) salas de atendimento individualizado com área mínima de 12 

m² (doze metros quadrados) cada. 

c) Sanitário com, no mínimo, 4 (quatro) cabines, das quais pelo menos 2 (duas) 

devem ser acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

8.4.4. Deverão ser instalados pontos de tomada nas ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E 

ATENDIMENTO, sendo: 

8.4.4.1. No salão de uso comunitário, no mínimo 4 (quatro) Tomadas de Uso Geral (110 

V) e 1 (uma) Tomada de Uso Geral (220 V), devendo estes pontos serem 

espaçados tão uniformemente quanto possível. 

8.4.4.2. Nas salas de atendimento, no mínimo 2 (dois) Tomadas de Uso Geral (110 V), 

não sendo possível a instalação de ambas no mesmo módulo. 
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8.4.4.3. As paredes divisórias entre salão e salas de atendimento não poderão ser 

paredes estruturais, garantindo flexibilidade na planta caso sejam necessárias 

adaptações futuras. 

8.4.4.4. No salão de uso comunitário deverá ser instalada uma bancada, com cuba e 

instalações hidráulicas completas, além de ponto de acesso a gás. 

8.4.4.5. As ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO deverão possuir vedação em 

relação ao exterior do edifício, com aberturas de portas e janelas de forma a 

manter o acesso, bem como ventilação e iluminação adequadas do ambiente.  

8.5. DAS ÁREAS COMUNS 

8.5.1. As ÁREAS COMUNS devem atender ao preconizado na NBR 9050 quanto aos 

parâmetros de acessibilidade.  

8.5.2. As ÁREAS COMUNS deverão ser projetadas e implantadas pela CONCESSIONÁRIA 

adotando os seguintes materiais e revestimentos: 

8.5.2.1. As ÁREAS COMUNS dos EMPREENDIMENTOS deverão possuir revestimentos 

nas paredes, nos pisos e nos tetos de boa qualidade, adequadas ao uso 

adotado e de fácil manutenção.  

8.5.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar pisos de cerâmica, granilite ou outro 

acabamento que apresente o mesmo desempenho e seja aprovado pelos 

órgãos competentes, nos corredores, halls e ÁREAS COMUNS internas, com 

rodapé de até 10 cm (dez centímetros). Nas escadas e circulação pode ser 

utilizado cimentado alisado. As cerâmicas podem ser extrudadas, prensadas ou 

de outro meio de fabricação desde que atendam à especificação PEI 5.  

8.5.2.3. As paredes das ÁREAS MOLHADAS das ÁREAS COMUNS deverão ser 

inteiramente revestidas com cerâmica de classe A ou com outros materiais 

impermeáveis, desde que aprovados e homologados pelos órgãos e agentes 

competentes.  

8.5.2.4. As ÁREAS MOLHADAS das ÁREAS COMUNS deverão ter piso integralmente 

impermeabilizado, de modo que os sistemas de pisos não podem permitir o 

surgimento de umidade por infiltração, permanecendo a superfície inferior e os 

encontros com as paredes e pisos adjacentes que os delimitam secas quando 

submetidos a uma lâmina d'água de, no mínimo, 10 mm (dez milímetros) em 

seu ponto mais alto, por 72 h (setenta e duas horas). 
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8.5.2.5. As paredes internas das ÁREAS COMUNS cobertas, com exceção das áreas 

molhadas, deverão ter pintura realizada com tinta látex PVA sobre massa única 

ou gesso ou concreto regularizado para pintura, ou com tinta ou acabamento 

que possua desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas. 

8.5.2.6. O forro de gesso ou placas plásticas no banheiro das ÁREAS COMUNS deverão 

ser pintados com tinta acrílica antimofo. Nos demais espaços, com exceção dos 

banheiros, devem ser pintados com pintura látex PVA no teto, sendo permitido 

outro acabamento ou tecnologia alternativa desde que os processos estejam 

homologados pelos órgãos e agentes competentes. 

8.5.2.7. Em esquadrias de aço ÁREAS COMUNS, deve ser utilizada pintura eletrostática 

ou esmalte sintético sobre fundo preparador com camada mínima de 150 

(cento e cinquenta) mícron, sendo aceitos outros tipos de pintura desde que 

estes possuam desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas, 

e sejam homologadas pelos órgãos competentes; 

8.5.2.8.  Em esquadrias de madeira, deve ser utilizado esmalte sintético ou verniz, 

sendo aceitos outros tipos de pintura desde que estes possuam desempenho e 

durabilidade igual ou superior às opções citadas, e sejam homologadas pelos 

órgãos competentes; 

8.5.2.9. Em esquadrias de alumínio, deve ser aplicada anodização fosca ou brilhante ou 

pintura eletrostática, sendo aceitos outros tipos de pintura desde que estes 

possuam desempenho e durabilidade igual ou superior às opções citadas, e 

sejam homologadas pelos órgãos competentes. 

8.5.2.10. É obrigatório o uso de soleiras de mármore, granito, ardósia ou concreto 

pré-moldado nas portas de entrada, de cozinhas e dos sanitários das ÁREAS 

COMUNS. 

8.5.3. As ÁREAS COMUNS deverão ser projetadas e implantadas pela CONCESSIONÁRIA 

adotando os seguintes critérios para instalações hidráulicas, elétricas, esgoto e de 

gás: 

8.5.3.1. As instalações de água para pia de cozinha, tanque, chuveiro, lavatório e bacia 

sanitária devem seguir o preconizado nas normas aplicáveis. 

8.5.3.2. As instalações de esgoto para pia de cozinha, tanque, máquina de lavar roupas, 

chuveiro, lavatório e bacia sanitária devem atender ao preconizado nas normas 

aplicáveis. 

8.5.3.3. As instalações de gás devem seguir, tanto em projeto como especificação de 
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materiais e instalações, as normas incidentes e recomendações dos órgãos 

competentes, devendo o abastecimento dos fogões ser obrigatoriamente 

realizado pela rede pública de gás quando esta existir no local do 

EMPREENDIMENTO. 

8.5.3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar luminárias completas com lâmpadas de 

baixo consumo energético (110 V) nas ÁREAS COMUNS. 

8.5.4. Os banheiros das ÁREAS COMUNS deverão ser projetados e implantados, 

considerando-se, no mínimo: 

a) 1 (um) lavatório de louça branca sem coluna de, no mínimo, 40 cm x 30 cm 

(quarenta centímetros por trinta centímetros) para cada cabine;  

b) 1 (um) vaso sanitário de louça branca com caixa de descarga acoplada com 

economia de água de, no mínimo, 0,60 m x 0,70 m (sessenta centímetros por 

setenta centímetros) para cada cabine, e; 

c) 1 (uma) cabine acessível. 

8.5.4.1. Nos banheiros das ÁREAS COMUNS não serão admitidas caixas plásticas 

externas para descarga. 

8.5.4.2. Os banheiros acessíveis deverão ser entregues pela CONCESSIONÁRIA com 

barras de apoio e outros metais necessários para garantir a efetiva 

acessibilidade, conforme normas técnicas vigentes. 

8.5.4.3. Na lavanderia coletiva dos EMPREENDIMENTOS, o número o mínimo de pontos 

de Tomadas de Uso Específico para as máquinas de lavar e secar roupas deverá 

ser delimitado a partir da população estimada de cada edifício, sendo 

considerado o mínimo de 1 (uma) máquina de lavar e 1 (uma) máquina de 

secar para cada 18 (dezoito) BENEFICIÁRIOS. 

8.5.5. A ÁREA DA CONCESSÃO deverá ser entregue com espaço descoberto para lazer, 

equipado, com área mínima equivalente a 2 m² (dois metros quadrados) por 

UNIDADE, admitindo-se que tal área seja atendida em lajes e coberturas, assim 

como seja subdividida em mais de um perímetro, desde que cada perímetro 

permita a inserção de um círculo com raio de 2,50 m (dois metros e cinquenta 

centímetros).  

8.5.6. O espaço descoberto de lazer deverá conter combinações de diferentes 

equipamentos e espaços para a prática esportiva e de atividades de lazer, conforme 
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item 8.5.10, de modo a atender diferentes perfis etários, qualificando assim o 

EMPREENDIMENTO para o sentido de morar para além da unidade.  

8.5.7. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que as ÁREAS COMUNS apresentem 

iluminância adequada, de modo a assegurar a segurança dos BENEFICIÁRIOS, 

conforme especificado em normas aplicáveis. 

8.5.8. A CONCESSIONÁRIA deverá prever vagas para o estacionamento de 

carrinhos/carroças de BENEFICIÁRIOS catadores de reciclado nas ÁREAS COMUNS, 

devendo o número mínimo de vagas ser delimitado a partir da população estimada 

de cada EMPREENDIMENTO, considerado o mínimo de 1 (uma) vaga para cada 4 

(quatro) BENEFICIÁRIOS. 

8.5.8.1. As vagas para o estacionamento de carrinhos/carroças de BENEFICIÁRIOS 

catadores de reciclado deverão respeitar o dimensionamento mínimo de 1,50 

m x 2,50 m (um metro e cinquenta por dois metros e cinquenta), considerando 

também local para manobra e fácil acesso a partir do logradouro público.  

8.5.9. A CONCESSIONÁRIA deverá prever a instalação da canis individuais para acolhimento 

dos animais dos BENEFICIÁRIOS nas ÁREAS COMUNS, devendo o número o mínimo 

de canis ser delimitado a partir da população estimada de cada EMPREENDIMENTO, 

considerado o mínimo de 1 (uma) vaga para cada 4 (quatro) BENEFICIÁRIOS. 

8.5.9.1. Os canis individuais deverão ser fabricados em aço inoxidável, com 3 módulos 

sobrepostos. Possuir divisórias centrais removíveis em chapa, telas e bandejas 

inferiores reforçadas e removíveis, para uma maior facilidade na limpeza do 

equipamento. Deverão possuir também portas com cadeados. 

8.5.9.2. Os canis individuais deverão comportar cães de diferentes tamanhos, sendo 

que: (i) para cães menores do que 25 kg, a áreas do canil individual deverá ser 

igual ou superior a 1,2 m² (com dimensões mínimas de 1,00 m x 1,20 m e altura 

de 0,60m); e (i) para os cães maiores do que 25 kg, igual ou superior a 1,5 m² 

(com dimensões mínimas de 1,00 m x 1,50 m e altura de 0,80m).  

8.5.9.3. O número de canis individuais adequados para cães menores e maiores do que 

25 kg deverá ser igual. 

8.5.10. As ÁREAS LIVRES de cada EMPREENDIMENTO deverão conter no mínimo: 

a) 1 (um) conjunto de equipamento de ginástica, academia ao ar livre ou Academia 

da Terceira Idade – ATI que atenda 8 (oito) pessoas simultaneamente, em 4 

(cinco) modalidades de diferentes exercícios; 
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b) 1 (um) conjunto de equipamento de playground que atenda 20 (vinte) crianças 

simultaneamente, em 7 (sete) modalidades diferentes de recreação infantil, 

replicáveis a cada 500 m² (quinhentos metros quadrados) de área não edificável; 

c) 1 (uma) árvore a cada 100 m² (cem metros quadrados) de área permeável; 

d) Arbustos e flores em 10% (dez por cento) da área permeável; 

e) 1 (um) banco a cada 200 m² (duzentos metros quadrados) de ÁREA LIVRE;  

f) 1 (uma) lixeira dupla a cada 200 m² (duzentos metros quadrados) de área não 

edificável; e 

g) 1 (um) bicicletário com capacidade para estacionamento de pelo menos 1 (uma) 

vaga de bicicleta por UNIDADE, conforme Quadro 4A da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, nº 16.050/2016.  

8.6. DOS USOS NÃO RESIDENCIAIS (nR)  

8.6.1. Para os USOS NÃO RESIDENCIAIS (nR) devem ser consideradas as especificações 

técnicas pertinentes de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e a Legislação 

Urbanística vigente e suas regulamentações.  

8.6.2. A CONCESSIONÁRIA poderá implantar USOS NÃO RESIDENCIAIS até o limite de 20% 

(vinte por cento) de área construída computável, em conformidade com o limite 

legal estabelecido no art. 1º, §1º, III do Decreto nº 59.885, de 4 de novembro de 

2020, ficando submetido a porcentagens menores, no caso de alterações, 

substituições, consolidações e respectivas complementações das legislações 

aplicáveis, até o prazo de aprovação e licenciamento dos projetos. 

8.6.3. A CONCESSIONÁRIA poderá implantar os USOS NÃO RESIDENCIAIS no formato de 

FACHADA ATIVA e/ou EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS, abrigando comércio e/ou 

serviços na ÁREA DA CONCESSÃO, com acesso aberto à população.  

8.6.4. O volume construído para abrigar USOS NÃO RESIDENCIAIS não poderá afetar a 

destinação do térreo do EMPREENDIMENTO às ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E 

ATENDIMENTO, conforme previsto no item 8.4.  

8.6.5. As fachadas dos volumes que abrigam USOS NÃO RESIDENCIAIS poderão ter outros 

acabamentos de acordo com o uso proposto, desde que seja mantida a durabilidade 

e manutenção das mesmas. 
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8.6.6. As especificações técnicas e construtivas para comércios e serviços poderão ser 

formuladas livremente pela CONCESSIONÁRIA e devem ser dimensionados de acordo 

com a densidade populacional projetada para o período de ocupação e harmonizados 

arquitetonicamente com o volume residencial.  

8.6.7. A fim de verificar a compatibilidade entre a exploração de RECEITA ACESSÓRIA pela 

CONCESSIONÁRIA e as finalidades habitacionais e socioassistenciais a que os 

EMPREENDIMENTOS estão destinados, conforme previstos nas disposições e 

procedimentos integrantes do CONTRATO e deste ANEXO, o PODER CONCEDENTE 

realizará consulta a seus órgãos técnicos responsáveis pela coordenação e/ou 

supervisão das referidas políticas setoriais para emissão de parecer.  

8.6.8. Eventual proposta de implantação dos USOS NÃO RESIDENCIAIS para exploração de 

RECEITA ACESSÓRIA deverá ser submetida à avaliação e prévia aprovação do PODER 

CONCEDENTE, nos termos previstos no CONTRATO. 

8.6.9. As mudanças de USOS NÃO RESIDENCIAIS ao longo do período da CONCESSÃO ficam 

subordinadas à aprovação do PODER CONCEDENTE.  

9. DA INSTALAÇÃO DE BENS DE UTILIDADE DOMÉSTICA 

9.1. Com observância ao prazo estabelecido para conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá instalar lavanderia coletiva nos EMPREENDIMENTOS, sendo que 

cada uma delas deverá contar com número de total de máquinas de lavar e passar 

proporcional à capacidade máxima de BENEFICIÁRIOS do EMPREENDIMENTO. 

9.1.1. A capacidade máxima de BENEFICIÁRIOS do EMPRRENDIMENTO equivale ao 

somatório do número máximo de BENEFICIÁRIOS que todas as UNIDADES que o 

compõem poderão atender, conjuntamente consideradas, conforme Tabela 3. 

9.1.2. A quantidade de máquinas deverá ser de, no mínimo, 1 (uma) máquina de lavar e 1 

(uma) máquina de secar para cada 18 (dezoito) BENEFICIÁRIOS, considerando a 

capacidade máxima supracitada.    

9.1.3. Deverão ser entregues e instaladas máquinas de lavar e máquinas de secar roupas 

específicas para uso intensivo de condomínios residenciais ou uso industrial, com 

capacidade mínima de 8 kg (oito quilogramas) garantia mínima de 5 (cinco) anos 

pelo fabricante. 

9.1.4. Nas lavanderias coletivas, a CONCESSIONÁRIA deverá instalar tanque (com 

capacidade mínima de 20 L (vinte litros) e dimensões de 52 cm x 53 cm (cinquenta e 

dois centímetros por cinquenta e três centímetros) em planta) de concreto pré-



 

Página 35 de 64 
 

moldado, PVC, granilite ou mármore sintético com torneira metálica cromada com 

acionamento por alavanca ou cruzeta e acabamento de registro de alavanca ou 

cruzeta. A torneira deve ter capacidade de alimentar simultaneamente o tanque e 

uma máquina de lavar.  

9.2. Com observância ao prazo estabelecido para conclusão da OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, a 

CONCESSIONÁRIA terá como encargo a instalação, mas não a manutenção, dos BENS DE 

UTILIDADE DOMÉSTICA abaixo listados nas UNIDADES, que deverão ser novos e com 

parâmetros de dimensões descritos a seguir: 

a) 1 (um) chuveiro elétrico automático, com corpo em PVC cromado – 220V- mínimo 

de 4400W para todas as UNIDADES;  

b) 1 (um) fogareiro de, no mínimo, 2 (duas) bocas para as UNIDADES – CATEGORIA 1; 

c) 1 (um) fogão de mesa de quatro bocas para as UNIDADES – CATEGORIA 2. 

d) 1 (um) frigobar de capacidade de, no mínimo, 45 L ou geladeira de, no mínimo, 

240 L para as UNIDADES – CATEGORIA 1; 

e) 1 (uma) geladeira de capacidade de, no mínimo, 240 L para as UNIDADES – 

CATEGORIA 2; 

f) Para as UNIDADES – CATEGORIA 1, as seguintes quantidades mínimas de 

mobiliários fixos e de alta durabilidade: 1 (uma) cama de dimensões mínimas de 

1,88 m (um metro e oitenta e oito centímetros) de comprimento por 88 cm 

(oitenta e oito centímetros) de largura e colchão com mesmas dimensões 

mínimas; 1 (um) armário para guarda de roupas e pertences pessoais de 

dimensões mínimas de 1,60 m (um metro e cinquenta centímetros) de 

comprimento por 60 cm (sessenta centímetros) de profundidade e 2,10 m (dois 

metros e dez centímetros) de altura; gabinete sob pia da cozinha com dimensões 

mínimas de 70 cm (setenta centímetros) de largura por 60 cm (sessenta 

centímetros) de profundidade e 80 cm (oitenta centímetros) de altura; mesa de 

refeições com dimensões mínimas de 60 cm (sessenta centímetros) de 

comprimento por 80 cm (oitenta centímetros) de largura e cadeira com espaldar e 

dimensões mínimas de assento de 45 cm (quarenta e cinco centímetros) de 

largura por 45 cm (quarenta e cinco centímetros) de profundidade; 

g) Para as UNIDADES – CATEGORIA 2, as seguintes quantidades mínimas de 

mobiliários fixos e de alta durabilidade: 1 (uma) cama de dimensões mínimas de 

1,88 m (um metro e oitenta e oito centímetros) de comprimento por 1,38 m (um 

metro e trinta e oito centímetros) de largura e colchão com as mesmas dimensões 
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mínimas; 1 (um) armário para guarda de roupas e pertences pessoais de 

dimensões mínimas de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) de 

comprimento por 60 cm (sessenta centímetros) de profundidade e 2,10 m (dois 

metros e dez centímetros) de altura; gabinete sob pia da cozinha com dimensões 

mínimas de 70 cm (setenta centímetros) de largura por 60 cm (sessenta 

centímetros) de profundidade e 80 cm (oitenta centímetros) de altura; mesa de 

refeições com dimensões mínimas de 60 cm (sessenta centímetros) de 

comprimento por 80 cm (oitenta centímetros) de largura e 2 (duas) cadeiras com 

espaldar e dimensões mínimas de assento de 45 cm (quarenta e cinco 

centímetros) de largura por 45 cm (quarenta e cinco centímetros) de 

profundidade; 

10. DIRETRIZES DE APROVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO  

10.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por realizar todos os levantamentos necessários à 

execução do OBJETO e das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, conforme diretrizes constantes neste 

ANEXO, sendo meramente referenciais quaisquer informações, plantas, levantamentos ou 

outros documentos disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE, inclusive aquelas 

constantes do ANEXO III do EDITAL – MEMORIAL DESCRITIVO, cuja utilização sem a devida 

verificação técnica será por conta e risco exclusivos da CONCESSIONÁRIA. 

10.2. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelas execuções das seguintes etapas: (i) Preliminar; 

(ii) Projetos, orçamentos, coordenação e compatibilização, (iii) Serviços iniciais, (iv) OBRAS 

DE IMPLANTAÇÃO e (v) Pós-obras.  

10.3. A etapa Preliminar consiste em: 

a) Levantamento planialtimétrico;  

b) Sondagem; e 

c) Levantamento de serviços de infraestrutura (pontos de água, energia, 

telecomunicações, e gás, se existente). 

10.4. A etapa de Projetos, orçamentos, coordenação e compatibilização, consiste em: 

a) PLANO DE OBRAS; 

b) ESTUDO PRELIMINAR de arquitetura (EP-ARQ) e PROJETOS COMPLEMENTARES;  
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c) PROJETO BÁSICO de arquitetura (PB-ARQ) e PROJETOS COMPLEMENTARES; 

d) PROJETO LEGAL, Licenciamento e aprovações de obras e demolições, inclusive 

TCAEP e ambiental; e 

e) PROJETO EXECUTIVO de arquitetura (PE-ARQ) e PROJETOS COMPLEMENTARES. 

10.5. A etapa de Serviços Iniciais consiste em: 

a) Demolições; 

b) Retirada de entulhos; 

c) Locação da Obra; e 

d) Terraplanagem, se necessário. 

10.6. A etapa de OBRAS DE IMPLANTAÇÃO consiste em, mas não se restringe a: 

a) Fundações; 

b) Estruturas; 

c) Vedações; 

d) Esquadrias; 

e) Cobertura e Impermeabilizações; 

f) Instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, a gás, telecomunicações, transporte 

Mecanizado, CFTV etc.; 

g) Revestimentos; 

h) Pinturas; 

i) Impermeabilizações; 

j) Pavimentações; 

k) Paisagismo; e 
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l) Limpeza. 

10.7. A etapa de Pós-obras consiste em: 

a) PROJETO “AS BUILT”. 

10.8. É de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o fornecimento de toda mão de obra, 

equipamentos e materiais necessários para a execução do OBJETO em conformidade com o 

estabelecido no EDITAL, no CONTRATO e em seus ANEXOS, bem como as obrigações 

relativas ao recolhimento de tributos eventualmente aplicáveis. 

10.9. Caberá à CONCESSIONÁRIA, única e exclusivamente, a responsabilidade por obter licenças, 

alvarás, permissões e quaisquer autorizações aplicáveis, com as respectivas autoridades 

competentes, em qualquer âmbito federativo, que sejam necessárias à execução do 

OBJETO, arcando inclusive com as despesas decorrentes desses procedimentos.  

10.10. Inclui-se dentre as autorizações administrativas acima referidas, a obtenção, pela 

CONCESSIONÁRIA, do licenciamento adequado perante o Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, bem como aos demais normativos vigentes para a 

segurança dos BENEFICIÁRIOS em situações normais e em caso de pânico, elaborando-se, 

para tanto, os devidos estudos que demonstrem o cumprimento das exigências aplicáveis.  

10.11. Caberá à CONCESSIONÁRIA, única e exclusivamente, a responsabilidade por obter a 

emissão do TCAEP dos imóveis existentes na ÁREA DA CONCESSÃO e sua aprovação na 

Comissão Permanente de Acessibilidade.  

10.12. No âmbito da obtenção das autorizações, alvarás, licenças e aprovações acima referidas, o 

PODER CONCEDENTE se compromete a engajar seus melhores esforços em favor da 

CONCESSIONÁRIA, no que se refere à interlocução com outros órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, estando sua responsabilidade, porém, restrita ao disposto 

no CONTRATO.  

10.13. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção das licenças, alvarás, permissões e 

autorizações necessárias, perante os respectivos órgãos e/ou entidades competentes, em 

tempo hábil para a execução dos serviços dentro dos prazos máximos definidos no 

cronograma detalhado no item 16.1 deste ANEXO. 
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10.13.1. No caso de a CONCESSIONÁRIA realizar melhores esforços para cumprir com o 

encargo acima previsto e os órgãos e/ou entidades competentes permanecerem 

omissos, será possível realizar prorrogação do prazo máximo de obtenção do 

TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS, observado o disposto no CONTRATO 

e no ANEXO VII – MATRIZ DE RISCO. 

10.14. A submissão de aprovação final em cada órgão e instância fica condicionada à aprovação do 

PODER CONCEDENTE através de parecer favorável do PLANO DE OBRAS e das etapas de 

projeto, conforme definido DE CONTRATO e em seus ANEXOS. 

11. PLANO DE OBRAS E SUBMISSÃO DE PROJETOS  

11.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar e disponibilizar o PLANO DE OBRAS e ESTUDO 

PRELIMINAR ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias após a DATA DA ORDEM DE 

INÍCIO. 

11.2. O PODER CONCEDENTE terá até 15 (quinze) dias após o recebimento do PLANO OBRAS e 

ESTUDO PRELIMINAR para realizar a atestação ou solicitar complementações/retificações 

aos documentos propostos. 

11.3. Caso haja pedido de complementação ou retificação, a reapresentação dos planos pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias da devolutiva do PODER 

CONCEDENTE, que, por sua vez, deverá manifestar-se quanto à aprovação das modificações 

propostas no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, repetindo-se tal procedimento até 

aprovação final dos PLANO OBRAS e ESTUDO PRELIMINAR pelo PODER CONCEDENTE.  

11.4. O PLANO DE OBRAS deverá conter o conjunto de dados e elementos relativos às obras 

vinculadas à CONCESSÃO, incluídos os cronogramas físico-financeiros de execução de todos 

os marcos do serviço.  

11.4.1. A subdivisão da execução das obras e serviços em etapas ficará a critério exclusivo 

da CONCESSIONÁRIA desde que cumpra o cronograma dentro dos prazos máximos 

definidos no CONTRATO, neste ANEXO, representados no Capítulo IV – 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO deste ANEXO. 

11.5. O ESTUDO PRELIMINAR deverá apresentar proposta conceitual e todos os subsídios 

necessários à elaboração do PROJETO BÁSICO, e deverá conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 
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a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda 

do público-alvo, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível 

de serviço desejado; 

b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;  

c) prazo de entrega;  

d) estética do projeto arquitetônico, e ou traçado geométrico; 

e) plantas-tipo preliminares com localização e número total de UNIDADES no 

EMPREENDIMENTO; 

f) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de 

facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;  

g) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;  

h) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 

proposta;  

i) levantamento topográfico e cadastral;  

j) pareceres de sondagem; e 

k) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e 

dos materiais de construção, de forma a estabelecer conceitos mínimos. 

11.6. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar e submeter para avaliação do PODER 

CONCEDENTE o PROJETO BÁSICO e os PROJETOS COMPLEMENTARES compatibilizados, em 

até 150 (cento e cinquenta) dias após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO. 

11.7. O PODER CONCEDENTE terá até 30 (trinta) dias após o recebimento do PROJETO BÁSICO e 

dos PROJETOS COMPLEMENTARES para realizar a atestação ou solicitar 

complementações/retificações aos documentos propostos. 

11.8. Caso haja pedido de complementação ou retificação, a reapresentação dos planos pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias da devolutiva do PODER 

CONCEDENTE, que, por sua vez, deverá manifestar-se quanto à aprovação das modificações 

propostas no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, repetindo-se tal procedimento até 
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aprovação final dos PLANOS OPERACIONAIS pelo PODER CONCEDENTE. 

11.9. O ESTUDO PRELIMINAR e o PROJETO BÁSICO deverão ser apresentados por meio de 

desenhos e textos, considerando: 

a) planta geral de implantação;  

b) plantas individualizadas dos pavimentos tipos; 

c) plantas-tipo individualizadas de todas as CATEGORIAS de UNIDADES, com estudos 

de leiaute e dimensionamento dos mobiliários; 

d) cortes (longitudinais e transversais) vinculados aos temas anteriormente citados; 

e) elevações (fachadas e outras);  

f) memorial descritivo do projeto arquitetônico de edificação;  

g)  memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos 

e dos materiais de construção; e 

h) modelos representativos. 

11.10. O Capítulo IV – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO deste 

ANEXO apresenta tabela com representação gráfica dos prazos máximos de submissão de 

cada etapa. 

11.11. A execução das etapas previstas nos itens 11.1 e 11.6 e o protocolo dos PROJETOS LEGAIS 

nos órgãos competentes de licenciamento deverão ocorrer em até 150 (cento e cinquenta) 

dias após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO.  

11.12. O início das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO dependerá da aceitação pelo PODER CONCEDENTE 

do PROJETO BÁSICO e dos PROJETOS COMPLEMENTARES aqui expressos. 

11.13. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO no prazo máximo de 540 

(quinhentos e quarenta) dias, contados nos termos do item 11.16, devendo cumprir 

integralmente as suas obrigações, em conformidade com os termos e prazos deste ANEXO, 

até emissão dos TERMOS DEFINITIVOS DE ACEITAÇÃO DE OBRAS, sob pena da aplicação das 

penalidades correspondentes. 
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11.14. Caso sejam descumpridos, por parte do PODER CONCEDENTE, os prazos fixados nos itens 

11.2 e 11.3, acima, estes serão automaticamente prorrogados, por iguais e sucessivos 

períodos. 

11.15. Na hipótese em que os prazos fixados no item 11.11, acima, forem descumpridos por 

razões não imputáveis à CONCESSIONÁRIA, esta poderá solicitar ao PODER CONCEDENTE, 

de forma justificada, a prorrogação destes prazos, pelo período necessário para resolução 

dos motivos que deram causa ao pedido de prorrogação.  

11.16. Nos termos da cláusula 11.2 do CONTRATO, o prazo previsto no item 11.13, acima, será 

contado a partir do cumprimento dos seguintes itens, cumulativamente, o que ocorrer por 

último: 

a) Obtenção, pela CONCESSIONÁRIA, do licenciamento necessário para início das 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO; e 

b) Abertura e constituição da CONTA DE APORTE. 

11.17. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente após o 

início das obras, uma atualização do andamento do PLANO DE OBRAS e do PROJETO 

EXECUTIVO.  

11.18. A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE sobre a obtenção do AUTO 

DE CONCLUSÃO (Habite-se) após a conclusão de cada EMPREENDIMENTO. 

11.19. Após a recebimento do AUTO DE CONCLUSÃO (Habite-se) pelo PODER CONCEDENTE, esse 

deverá realizar a vistoria no respectivo EMPREENDIMENTO para a emissão do TERMO 

DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS do EMPREENDIMENTO correspondente.  

11.20. A DATA DE INÍCIO DA OCUPAÇÃO, em cada EMPREENDIMENTO, só poderá ocorrer após a 

emissão, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS do 

referido IMÓVEL, nos termos previstos no CONTRATO.  

11.21. Obtido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS do referido IMÓVEL, a 

CONCESSIONÁRIA deverá providenciar e disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, o PROJETO “AS BUILT”, que represente fielmente as obras e 

instalações executadas, em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14.645. 
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CAPÍTULO III – DIRETRIZES E ENCARGOS DE GESTÃO OPERACIONAL E GESTÃO PREDIAL 

12. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

12.1. Integram o OBJETO da CONCESSÃO os encargos de GESTÃO OPERACIONAL e de GESTÃO 

PREDIAL, bem como as atividades administrativas a eles correlatas e aquelas referentes à 

comunicação e interação com o PODER CONCEDENTE. 

12.1.1. A GESTÃO PREDIAL equivale ao conjunto de serviços de conservação e manutenção 

das estruturas, sistemas e equipamentos da ÁREA DA CONCESSÃO, conforme 

detalhado neste ANEXO. 

12.1.2. A GESTÃO OPERACIONAL equivale ao conjunto de serviços correspondentes às 

atividades de segurança e zeladoria da ÁREA DA CONCESSÃO, conforme detalhado 

neste ANEXO. 

12.2. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a continuidade dos serviços que integram o OBJETO 

da CONCESSÃO e a disponibilidade, em condições regulares de funcionamento, dos 

EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES durante toda a vigência da CONCESSÃO nos termos 

do CONTRATO e deste ANEXO. 

12.3. Tendo em vista as potenciais e diversas condições de vulnerabilidade que atingem os 

BENEFICIÁRIOS, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar e garantir que seus funcionários 

mantenham respeito, cordialidade e sejam solícitos, em observância aos preceitos 

constitucionais e demais legislações, bem como às normas de proteção aos direitos 

humanos, durante toda a execução dos serviços que integram o OBJETO da CONCESSÃO, 

sendo vedada qualquer distinção de tratamento ou discriminação. 

12.4. A CONCESSIONÁRIA deverá criar e manter, durante toda a vigência da CONCESSÃO, central 

de atendimento e ouvidoria para recebimento de queixas, demandas, sugestões e 

solicitações relativos aos serviços que integram o OBJETO da CONCESSÃO, devendo 

assegurar tratamento prioritário àquelas que demandam atendimento emergencial. 

12.4.1. A central de atendimento e ouvidoria deverá utilizar linguagem simples; observar 

requisitos de acessibilidade comunicacional; adotar melhores práticas em termos de 

protocolos de atendimento, registro e processamento dos casos atendidos; 

assegurar informação sobre número do registro e possibilidade de 

acompanhamento do chamado pela pessoa que o tiver registrado; e ofertar, no 

mínimo, duas modalidades de atendimento, sendo que uma delas necessariamente 
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deverá ofertar acesso que independa de conexão à internet. 

12.4.2. As informações e documentos relativos aos registros e atendimento às ocorrências 

realizadas deverão ser disponibilizadas no SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO e, 

ainda, sistematizados e entregues ao AGENTE TÉCNICO DE APOIO, devendo incluir, 

no mínimo, data e hora do registro e do recebimento do atendimento, descrição 

das providências e medidas adotadas e data e horário de conclusão.  

12.4.3. A central de atendimento e ouvidoria deverá prever tópico “atendimento 

emergencial”, no qual os BENEFICIÁRIOS poderão registrar casos de emergência. 

12.4.4. Entende-se por casos de emergência os problemas ou irregularidades que 

inviabilizem o atendimento dos serviços habitacionais e socioassistenciais em mais 

de uma UNIDADE e/ou apresentem risco à vida dos BENEFICIÁRIOS. 

12.4.5. Os casos de emergência relativos às estruturas físicas e funcionais da ÁREA DA 

CONCESSÃO elencadas como de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA para 

GESTÃO PREDIAL, conforme item 13.2, deverão ser atendidos em até 6 (seis) horas, 

devendo ser assegurado, para tais demandas, possibilidade de registro imediato da 

ocorrência. 

12.4.6. A CONCESSIONÁRIA deverá designar durante o período da CONCESSÃO ao menos 1 

(um) funcionário por EMPREENDIMENTO, dentro de seu quadro de prepostos ou 

empregados, que tenha visão completa da execução de todas as atividades relativas 

ao OBJETO, para realizar interlocução com o PODER CONCEDENTE ou com pessoa 

física ou jurídica por ele indicada. 

12.5. A operação necessária à administração e gestão dos serviços que integram a GESTÃO 

OPERACIONAL e a GESTÃO PREDIAL deverá seguir as diretrizes e obrigações estabelecidas 

nos PLANOS OPERACIONAIS, bem como na legislação e normas técnicas vigentes. 

12.6. Os PLANOS OPERACIONAIS, cuja elaboração compete à CONCESSIONÁRIA, compreendem o 

plano de GESTÃO PREDIAL e o plano de GESTÃO OPERACIONAL. 

12.6.1. Os planos dispostos no item anterior deverão ser apresentados separadamente, 

ainda que sua submissão seja realizada de modo simultâneo, e respeitar 

os regramentos estabelecidos neste ANEXO. 

12.6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter os PLANOS OPERACIONAIS à análise do 

PODER CONCEDENTE em até 150 (cento e cinquenta) dias antes do término do 

prazo previsto para conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO. 
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12.6.3. Em até 30 (trinta) dias contados do seu recebimento, o PODER CONCEDENTE deverá 

analisar e aprovar os PLANOS OPERACIONAIS ou, caso apresentem lacunas ou 

conflitos com este ANEXO e/ou com os demais ou com a legislação e normas 

vigentes aplicáveis, solicitar ajustes e/ou esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

12.6.4. Caso o PODER CONCEDENTE solicite ajustes ou esclarecimentos, a CONCESSIONÁRIA 

disporá do prazo de 20 (vinte) dias para realizar as alterações solicitadas no(s) 

plano(s), reapresentando-o(s) em seguida para aprovação do PODER CONCEDENTE.  

12.6.5. Após eventual reapresentação do(s) plano(s) ao PODER CONCEDENTE, este 

deverá analisá-lo(s) em até 10 (dez) dias e solicitar novos ajustes e/ou 

esclarecimentos que forem necessários.  

12.6.6. A CONCESSIONÁRIA irá dispor do prazo de 10 (dez) dias para realizar as alterações 

solicitadas, reapresentando o(s) plano(s) em seguida para aprovação do PODER 

CONCEDENTE.  

12.6.7. Os PLANOS OPERACIONAIS deverão ser atualizado a cada 5 (cinco) anos, 

simultaneamente à Revisão Ordinária do CONTRATO, ocasião na qual deverá ser a 

eles incorporados, entre outras, as melhorias advindas do aprendizado técnico e 

operacional adquirido. 

12.6.8. Caso se façam necessárias eventuais alterações dos aspectos técnicos e 

operacionais previstos nos PLANOS OPERACIONAIS antes do prazo previsto no 

subitem 12.6.7, essas deverão ser submetidas à análise e aprovação do PODER 

CONCEDENTE, que deverá seguir o mesmo rito e prazos previstos no subitem 12.6.3 

a 12.6.6. 

13. GESTÃO PREDIAL  

13.1. DIRETRIZES GERAIS 

13.1.1. A execução dos serviços que integram o eixo de GESTÃO PREDIAL deve observar os 

seguintes objetivos orientadores: 

a) Garantir o pleno funcionamento e segurança da ÁREA DA CONCESSÃO ao longo da 

vigência do CONTRATO; e 

b) Assegurar a manutenção preventiva, corretiva e emergencial das estruturas, 

sistemas e equipamentos necessários para consecução do OBJETO da 

CONCESSÃO. 
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13.2. ENCARGOS DE GESTÃO PREDIAL 

13.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a conservação e manutenção preventiva e 

corretiva dos EMPREENDIMENTOS, ÁREAS LIVRES e demais equipamentos 

necessários à consecução do OBJETO sob sua administração, de modo a mantê-los 

em pleno funcionamento e assegurar o conforto, segurança e bem-estar dos 

BENEFICIÁRIOS. 

13.2.2. As atividades de GESTÃO PREDIAL deverão incluir, no mínimo, a operação e 

manutenção preventiva e corretiva das seguintes estruturas, sistemas e 

equipamentos: 

a) Sistemas estruturais; 

b) Sistemas hidrossanitários; 

c) Sistemas elétricos; 

d) Sistemas de instalação de gás;  

e) Sistemas de transporte mecanizado; 

f) Sistemas de proteção contra incêndio; 

g) Sistema de Prevenção contra Descarga Atmosféricas (SPDA); 

h) Sistemas eletrônicos de segurança; 

i) Rede de telecomunicação; 

j) Coberturas; 

k) Pinturas; 

l) Pisos e revestimentos; 

m) Esquadrias; 

n) Louças e metais; 

o) Equipamentos de lazer e mobiliários externos. 
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13.2.3. Os serviços de conservação e manutenção das seguintes estruturas, sistemas e 

equipamentos das ÁREAS COMUNS e das ÁREAS PRIVATIVAS são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA: 

a) Sistemas estruturais, que compreendem os pilares, vigas, treliças, lajes, grelhas, 

blocos de alvenaria estrutural e demais componentes responsáveis pela 

transferência de cargas e vedações da edificação. 

b) Sistemas hidrossanitários, que compreendem a rede interna de água, esgoto e 

pluvial, incluindo tubos, válvulas, conexões, reservatórios, bombas de recalque, 

calhas de drenagem, soluções para o descarte adequado de resíduos líquidos 

gordurosos e demais componentes, que se estendem da ligação da rede pública 

até o atendimento dos EMPREENDIMENTOS e das UNIDADES. 

c) Sistemas elétricos, que compreendem todas as instalações elétricas, iluminação 

interna e externa, tomadas, dispositivos de proteção, dispositivos de comando, 

sinalização aérea e demais componentes, que se estendem da ligação da rede 

pública até o atendimento dos EMPREENDIMENTOS e das UNIDADES, com 

exceção de lâmpadas, plafons, luminárias e espelhos de tomadas e interruptores 

das ÁREAS PRIVATIVAS. 

d) Sistemas de instalação de gás, que compreendem as tubulações, reguladores de 

pressão, medidores de vazão, válvulas, conexões e demais componentes, que se 

estendem da ligação da rede pública até o atendimento dos EMPREENDIMENTOS 

e das UNIDADES. 

e) Redes de telecomunicação (voz, dados e imagem), que compreendem as caixas, 

condutos, cabos, fios, fibras, antenas e demais componentes, que se estendem da 

ligação da rede de concessionárias até o atendimento das ÁREAS COMUNS e das 

ÁREAS PRIVATIVAS. 

f) Manutenção de pinturas, que envolve pintura de fachadas, paredes, tetos, 

guarda-corpos e corrimãos de ÁREAS COMUNS e, a cada 5 (cinco) anos, mediante 

prévio planejamento com o PODER CONCEDENTE, pintura de paredes e tetos das 

ÁREAS PRIVATIVAS. 

13.2.4. Os serviços de conservação e manutenção das seguintes estruturas, sistemas e 

equipamentos, exclusivamente das ÁREAS COMUNS, são de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA: 

a) Sistemas de transporte mecanizado, que compreendem os elevadores e todas as 

suas partes integrantes, tais como poços, cabinas, portas, máquinas de tração, 

motores, quadros, contrapesos, correntes, cabos, dentre outros elementos que 
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compõem os sistemas. 

b) Sistemas de proteção contra incêndio, que compreendem as redes de hidrantes, 

extintores, detectores de calor, controle de fumaça, sprinklers, quadros, alarmes, 

sinalização, dentre outros elementos que compõem os sistemas. 

c) Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), que compreendem 

para-raios, hastes, cabos, barras, dentre outros elementos que compõem os 

sistemas. 

d) Sistemas eletrônicos de segurança, que compreendem câmeras, circuito fechado 

de TV (CFTV), dentre outros elementos que compõem os sistemas. 

e) Manutenção das coberturas, que envolve inspecionar e reparar suas partes 

integrantes, tais como telhas, calhas, rufos, estruturas, lajes, impermeabilizantes e 

demais componentes necessários ao seu pleno funcionamento e estanqueidade. 

f) Manutenção de pisos e revestimentos, incluindo pisos antiderrapantes nas ÁREAS 

LIVRES, de acordo com as normas técnicas correspondentes. 

g) Manutenção de esquadrias, tais como janelas, portas, portões, venezianas e 

aberturas similares, que compreende a revisão, substituição e instalação de 

componentes quando da ocorrência de defeitos da parte mecânica ou da 

necessidade de adequação aos esforços de manuseio. 

h) Manutenção de louças e metais, tais como cubas, bacias sanitárias, torneiras, 

misturadores, acabamento para registro, toalheiros, cabides e papeleiras. 

i) Manutenção dos equipamentos de lazer e mobiliários externos das ÁREAS LIVRES, 

tais como quadras, equipamentos de ginástica, equipamentos de playground, 

bancos, lixeiras e demais elementos a qualificar as áreas de lazer. 

13.2.5. O reparo, a manutenção e/ou a reposição dos bens danificados por atos de 

VANDALISMO nas estruturas, sistemas e equipamentos elencados nos itens 13.2.3 e 

13.2.4., acima, serão disciplinados conforme Cláusula 33ª do CONTRATO. 

13.2.6. Deverão ser consideradas, tanto na manutenção preventiva quanto na corretiva, as 

indicações de melhores práticas dos fabricantes e, quando for o caso, do uso e 

inspeção rotineira de sistemas, equipamentos e seus componentes. 

13.3. PLANO DE GESTÃO PREDIAL 



 

Página 50 de 64 
 

13.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar Plano de GESTÃO PREDIAL, o qual deverá 

englobar descrição detalhada das atividades, rotinas, procedimentos e mecanismos 

referentes aos encargos de GESTÃO PREDIAL. 

13.3.2.  Plano de GESTÃO PREDIAL deverá apresentar e detalhar, no mínimo, os seguintes 

aspectos: 

a) Organograma da equipe, com a definição objetiva das atribuições de cada cargo; 

b) Objeto dos contratos com terceirizados, quando for o caso;  

c) Sistema de categorização dos chamados, realizados através da central de 

atendimento e ouvidoria, com o detalhamento dos procedimentos e prazos para 

atendimento de cada tipo de solicitação de acordo com sua natureza; 

d) Procedimentos para levantamento dos dados sobre eventuais falhas decorrentes 

de uso, operação ou deficiências de equipamentos e sistemas; 

e) Proposta de operacionalização dos registros e histórico de atividades de 

manutenção; 

f) Cronograma dos procedimentos e atividades a serem realizados no âmbito da 

manutenção preventiva e corretiva; 

g) Diretrizes gerais referentes aos procedimentos para casos de emergência relativos 

às estruturas físicas e funcionais da ÁREA DA CONCESSÃO; e 

h) Mapeamento e Estratégia de Gestão de Riscos referentes às atividades e serviços 

de GESTÃO PREDIAL. 

13.3.3. O Plano de GESTÃO PREDIAL deverá ser elaborado de acordo com as normas ABNT 

NBR 15.575 e 5.674 e suas atualizações, atendendo as especificações de vida útil de 

projeto (VUP) de acordo com os materiais, fornecedores e soluções adotadas. 

13.3.4. A Estratégia de Gestão de Riscos deverá especificar medidas preventivas 

e corretivas em caso da ocorrência de eventos que podem causar impacto negativo 

na consecução das atividades que compõem o OBJETO da CONCESSÃO.  

13.3.5. A Estratégia de Gestão de Riscos deve abranger não apenas riscos físicos de 

acidentes, mas também financeiros, ambientais, tecnológicos e operacionais e de 

outras naturezas, incluindo aqueles que possam causar danos aos BENEFICIÁRIOS. 
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13.3.6. A Estratégia de Gestão de Riscos deve apresentar todos os aspectos e atividades 

necessárias para implementação, gestão, avaliação e readequação 

aos riscos identificados, incluindo:  

a) Identificação dos riscos;  

b) Avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos, incluindo a probabilidade de 

ocorrência e seus potenciais efeitos e impactos;  

c) Resposta a emergências;  

d) Treinamento, simulações e exercícios; e  

e) Monitoramento de riscos. 

 

14. GESTÃO OPERACIONAL  

14.1. DIRETRIZES GERAIS 

14.1.1. A execução dos serviços que integram o eixo de GESTÃO OPERACIONAL deve 

observar os seguintes objetivos orientadores: 

a) Garantir a gestão eficiente da ÁREA DA CONCESSÃO através da contratação de 

equipe técnica e profissionais especializados; 

b) Zelar pela segurança da ÁREA DA CONCESSÃO; e 

c) Garantir a zeladoria da ÁREA DA CONCESSÃO e regular operação de sistema de 

disposição de resíduos. 

14.2. ENCARGOS DE SEGURANÇA  

14.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá prover condições de segurança em toda a ÁREA DA 

CONCESSÃO. 

14.2.2. As funções de segurança deverão abranger, necessariamente: 

a) Ação geral de vigilância e de segurança interna e periférica dos 

EMPREENDIMENTOS e ÁREAS LIVRES;  
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b) Monitoramento contínuo e ininterrupto durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

através de sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) ou congênere que cumpra os 

mesmos requisitos mínimos; 

c) Controle de fluxo de pessoas dentro dos EMPREENDIMENTOS, impedindo a 

entrada de indivíduos não identificados; e 

d) Zelo pela proteção de materiais, volumes e demais patrimônios, contra furtos ou 

qualquer outra utilização indevida. 

14.2.3. A CONCESSIONÁRIA deverá prever, no mínimo, 1 (uma) portaria em cada um dos 

EMPREENDIMENTOS, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 

dias na semana.  

14.2.4. Cada portaria poderá atender, no máximo, a 300 (trezentas) UNIDADES. 

14.2.5.  Os profissionais contratados para ocupar os postos de trabalho nas portarias 

deverão controlar o acesso aos EMPREENDIMENTOS, garantindo a devida 

identificação dos indivíduos em seu ingresso, bem como controlar a saída de 

pessoas e objetos de modo a colaborar com a equipe de segurança.  

14.2.6. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela contratação e escala dos porteiros em 

regime de trabalho presencial, ficando vetado a utilização de portarias eletrônicas, 

portarias virtuais ou outros serviços à distância. 

14.2.7. A CONCESSIONÁRIA deverá prever, no mínimo, 3 (três) postos de trabalho de 

vigilante patrimonial, com porte de arma não-letal, de modo a garantir, pelo menos, 

1(um) profissional alocado em cada IMÓVEL, 24 (vinte quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias na semana. 

14.2.8. Os profissionais contratados para ocupar os postos de trabalho como vigilantes 

patrimoniais deverão garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do 

patrimônio no local. 

14.2.9. As equipes de vigilância deverão ser compostas por pessoal preparado e capacitado 

para interagir e atender os BENEFICIÁRIOS de forma cordial e solícita, devendo a 

CONCESSIONÁRIA zelar para que tais interações sejam estabelecidas de maneira a 

fortalecer o respeito mútuo. 

14.2.10. As equipes de vigilância não deverão, em hipótese alguma, no exercício de suas 

funções, proceder com medidas discriminatórias contra minorias e grupos sociais 

vulneráveis.  
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14.2.11. Toda a operação de segurança deverá ser realizada a partir dos princípios da 

prevenção e inibição de ações impróprias e da mediação, do respeito aos direitos 

humanos e à privacidade e da resolução pacífica de conflitos, adotando medidas 

preventivas às ocorrências em detrimento de ações coercitivas. 

14.2.12. No que se refere ao sistema de CFTV, a CONCESSIONÁRIA deverá assegurar o 

monitoramento e controle efetivo e em tempo real das ÁREAS COMUNS, por meio 

da captura ininterrupta de imagens, que deverão ser armazenadas por, no mínimo, 

30 (trinta) dias. 

14.2.13. As imagens capturadas pelo sistema de CFTV que envolvam ocorrências de 

VANDALISMO deverão ser mantidas pela CONCESSIONÁRIA em “backup” até o final 

do prazo da CONCESSÃO. 

14.2.14. Caberá à CONCESSIONÁRIA estabelecer o dimensionamento da equipe a operar o 

sistema de CFTV ou outros recursos tecnológicos empregados nesta operação. 

14.2.15. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar e operar, no mínimo, os seguintes 

equipamentos: 

a) 2 (duas) câmeras de segurança por pavimento nos corredores dos 

EMPREENDIMENTOS; 

b) 1 (uma) câmera de segurança por pavimento nas escadas dos 

EMPREENDIMENTOS; 

c) 1 (uma) câmera de segurança por portaria dos EMPREENDIMENTOS; 

d) 1 (uma) câmera de segurança por área de lazer coberta; 

e) 1 (uma) câmera de segurança por elevador; 

14.2.16. As câmeras que comporão o sistema de segurança deverão ser posicionadas de 

modo a cobrir todo o campo de visão do respectivo ambiente, sem pontos cegos e, 

ainda, ser antivandalismo, e contar com lente fixa com resolução de, no mínimo, 

720p. 

14.2.17. Caso a utilização de determinadas ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO 

exijam especial proteção da privacidade de BENEFICIÁRIOS, a critério do PODER 

CONCEDENTE, ficará vedada a instalação ou manutenção de pontos de captação de 

imagem do sistema de CFTV, o que não eximirá a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA pela manutenção da segurança da área em questão, a qual 
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deverá ser assegurada mediante mecanismos e protocolos alternativos a serem 

previstos no plano de GESTÃO OPERACIONAL. 

14.2.18. Para fins de cumprimento do previsto no subitem 14.2.17 e indicação dos espaços 

que exijam tal proteção da privacidade, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar 

eventual ajuste na ocasião da avaliação do plano de GESTÃO OPERACIONAL e 

quando de suas revisões. 

14.2.19. É vedado à CONCESSIONÁRIA o compartilhamento dos registros de ocorrências, 

imagens e controle de acesso de veículos com terceiros sem a anuência formal do 

PODER CONCEDENTE, exceto no caso de ordem judicial. 

14.2.20. Sempre que necessário, a CONCESSIONÁRIA deverá acionar a Guarda Civil 

Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM) para reportar 

infrações e indícios ou suspeitas de atividades ilícitas, inclusive quando houver 

ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra 

mulheres, crianças, adolescentes ou pessoas idosas. 

14.2.21. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o registro digital de todos os veículos que 

adentrem e saiam dos EMPREENDIMENTOS, mantendo esse registro armazenado, 

por, no mínimo, 30 (trinta) dias e disponível ao PODER CONCEDENTE. 

14.3. ENCARGOS DE ZELADORIA 

14.3.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por possuir em seu quadro de prepostos ou 

empregados, no mínimo, 1 (um) profissional responsável pela zeladoria em cada um 

dos IMÓVEIS. 

14.3.2. Aos profissionais responsáveis pela zeladoria dos EMPREENDIMENTOS e ÁREAS 

LIVRES caberá orientar e supervisionar as tarefas dos demais profissionais 

envolvidos na rotina dos edifícios, supervisionar obras e reformas, além de observar 

o cumprimento do regimento interno e as regras de convivência. 

14.3.3. A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a coleta seletiva e coleta de óleo e instruir os 

BENEFICIÁRIOS sobre o destino correto dos resíduos sólidos dos 

EMPREENDIMENTOS. 

14.3.4. A operação necessária à limpeza da ÁREA DA CONCESSÃO deverá seguir as diretrizes 

detalhadas no Plano de GESTÃO OPERACIONAL. 

14.3.5. A CONCESSIONÁRIA deverá manter limpas e em boas condições de higiene todas as 

ÁREAS COMUNS integrantes da ÁREA DA CONCESSÃO. 
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14.3.6. Os sanitários das ÁREAS COMUNS deverão ser constantemente higienizados e 

mantidos limpos e livres de odores indesejáveis pela CONCESSIONÁRIA, em 

frequência suficiente e proporcional ao uso pelos BENEFICIÁRIOS e segundo 

melhores práticas de limpeza.  

14.3.7. A CONCESSIONÁRIA deverá manter as áreas ajardinadas limpas e a poda das árvores 

e coberturas vegetais em dia.  

14.3.8. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todos os recursos humanos, materiais e 

insumos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação da ÁREA 

DA CONCESSÃO.  

14.3.9. A CONCESSIONÁRIA deverá, sempre que possível, efetuar uma limpeza ecológica, 

com utilização de produtos e métodos de limpeza que não sejam nocivos ou que 

possam reduzir impactos ao meio ambiente, à saúde humana e à fauna. 

14.4. PLANO DE GESTÃO OPERACIONAL  

14.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar Plano de GESTÃO OPERACIONAL, o qual deverá 

englobar descrição detalhada das atividades, rotinas, procedimentos e mecanismos 

relativos ao cumprimento dos encargos descritos no presente capítulo deste 

ANEXO. 

14.4.2. O Plano Operacional deverá contemplar, no mínimo: 

a) Organograma da equipe, com a definição objetiva das atribuições de cada cargo;  

b) Detalhamento do objeto dos contratos com terceirizados, quando for o caso;  

c) Detalhamento das atividades, frequência e ações a serem implementadas, 

concernentes à segurança e zeladoria; 

d) Cronograma dos procedimentos e atividades a serem realizados no âmbito da 

segurança e zeladoria; e 

e) Mapeamento e Estratégia de Gestão de Riscos referentes às atividades e serviços 

de GESTÃO OPERACIONAL. 

14.4.3. A Estratégia de Gestão de Riscos deverá especificar medidas preventivas 

e corretivas em caso da ocorrência de eventos que podem causar impacto negativo 

na consecução das atividades que compõem o OBJETO da CONCESSÃO. 
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14.4.4. A Estratégia de Gestão de Riscos deve abranger não apenas riscos físicos de 

acidentes, mas também financeiros, ambientais, tecnológicos e operacionais e de 

outras naturezas, incluindo aqueles que possam causar danos aos BENEFICIÁRIOS. 

14.4.5. A Estratégia de Gestão de Riscos deve apresentar todos os aspectos e atividades 

necessárias para implementação, gestão, avaliação e readequação 

aos riscos identificados, incluindo:  

a) Identificação dos riscos;  

b) Avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos, incluindo a probabilidade de 

ocorrência e seus potenciais efeitos e impactos;  

c) Resposta à emergência;  

d) Treinamento, simulações e exercícios; e  

e) Monitoramento de riscos. 

 

15. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM O PODER 

CONCEDENTE 

 

15.1. COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM PODER CONCEDENTE 

15.1.1. Imediatamente após a emissão do AUTO DE CONCLUSÃO (Habite-se) de cada 

EMPREENDIMENTO e até o termo final da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

iniciar a execução dos encargos de GESTÃO OPERACIONAL e GESTÃO PREDIAL, 

assegurando o acesso do PODER CONCEDENTE ou de pessoa(s) jurídica(s) por ele 

indicada(s) à ÁREA DA CONCESSÃO para execução de medidas e providências 

necessárias para instalação e início da operação de serviços habitacionais, 

socioassistenciais ou de outra natureza pelo PODER CONCEDENTE ou pessoa 

jurídica por ele contratada. 

15.1.2. O PODER CONCEDENTE deverá comunicar à CONCESSIONÁRIA, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias e de modo individualizado para cada EMPREENDIMENTO, 

a data prevista para início da operação efetiva de serviços habitacionais, 

socioassistenciais ou de outra natureza na ÁREA DA CONCESSÃO. 

15.1.3. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE e exclusivamente durante eventual 

período em que não estiverem em andamento atividades de instalação ou operação 
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de serviços habitacionais, socioassistenciais ou de outra natureza, a 

CONCESSIONÁRIA ficará autorizada a postergar o início da execução dos encargos 

referentes a serviços de portaria ou reduzir sua frequência, devendo, no entanto, 

assegurar a possibilidade de imediato início ou reestabelecimento de sua execução 

a pedido do PODER CONCEDENTE. 

15.1.4. A CONCESSIONÁRIA deverá responder a qualquer consulta formulada pelo PODER 

CONCEDENTE sobre a prestação dos serviços a serem realizados num prazo de até 

30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da consulta. 

15.1.5. A seu critério, o PODER CONCEDENTE poderá instalar comitê de articulação 

referente a cada EMPREENDIMENTO, com a finalidade de assegurar instância de 

diálogo e formulação de mecanismos de integração entre os serviços prestados na 

ÁREA DA CONCESSÃO, a ser composto por funcionários ou prepostos designados 

para representar cada uma das pessoas jurídicas responsáveis pela execução de 

cada um dos referidos serviços e por representantes do PODER CONCEDENTE. 

15.1.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá designar funcionários ou prepostos para 

compor os comitês supracitados no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da 

notificação do PODER CONCEDENTE quanto à sua constituição. 

15.1.5.2. Os trabalhos do referido comitê deverão ter como finalidade última a 

qualificação dos serviços ofertados na ÁREA DA CONCESSÃO e poderão ensejar 

a adoção de protocolos e procedimentos comuns acordados entre seus 

integrantes, respeitadas as normas e instrumentos contratuais que regem a 

execução de cada serviço. 

15.2. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

15.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO, 

correspondente à solução de tecnologia da informação e comunicação acessível 

pela internet na qual deverão ser disponibilizados os dados e as informações 

referentes à execução do OBJETO da CONCESSÃO que estão sob a responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA, incluindo, no mínimo, os listados abaixo: 

a) Disponibilidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, devendo eventual 

intercorrência ser registrada de modo imediato; 

b) Informações sobre a equipe responsável pela execução dos serviços em cada 

EMPREENDIMENTO e detalhamento do objeto dos contratos com terceirizados, 

quando for o caso; 

c) Registros, processamentos e status das demandas registradas na central de 
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atendimento e ouvidoria, a serem atualizados com frequência diária; e 

d) Registro de ocorrências referentes à segurança e outras de caráter emergencial. 

e) Registro de atos de VANDALISMO, conforme cláusula 33ª do CONTRATO. 

15.2.2. O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO deverá possuir acesso restrito e observar 

requisitos de segurança da informação e as disposições da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, e demais 

regramentos vigentes. 

15.2.3. A CONCESSIONÁRIA deverá possibilitar ao PODER CONCEDENTE e ao AGENTE 

TÉCNICO DE APOIO o acesso online ao SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO, a fim de 

que esses possam promover consultas, sem quaisquer ônus. 

15.2.4. Além da interface de consulta, a CONCESSIONÁRIA deverá habilitar função para 

permitir que o PODER CONCEDENTE: 

a) realize e atualize, sempre que necessário, cadastro individualizado dos 

BENEFICIÁRIOS, a fim de possibilitar regular controle de acesso aos 

EMPREENDIMENTOS; 

b) realize e atualize, sempre que necessário, cadastro individualizado de pessoas 

físicas autorizadas a acessarem a ÁREA DA CONCESSÃO para execução de 

atividades referentes aos serviços públicos habitacionais, socioassistenciais ou de 

outra natureza que serão ofertados aos BENEFICIÁRIOS, a fim de possibilitar 

regular controle de acesso aos EMPREENDIMENTOS; 

c) informe, registre e atualize, sempre que necessário, informações e dados sobre a 

instalação e a operação de serviços públicos habitacionais, socioassistenciais ou 

de outra natureza que serão ofertados aos BENEFICIÁRIOS no âmbito da ÁREA DA 

CONCESSÃO, incluindo informações sobre regras que os regulam e acordos e 

normas de convivência, a fim de possibilitar regular articulação entre 

CONCESSIONÁRIA e pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela execução dos 

referidos serviços. 

15.2.5. Os dados do SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO deverão ser atualizados 

preferencialmente em tempo real ou com frequência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas pela CONCESSIONÁRIA. 

15.2.6. A CONCESSIONÁRIA deverá dispor, por seus próprios meios e iniciativa, de 

equipamentos e programas (hardwares e softwares), além de todos os 
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instrumentos que sejam necessários para a implementação e uso do SISTEMA DE 

GESTÃO INTEGRADO. 

15.2.7. A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e ao AGENTE 

TÉCNICO DE APOIO assistência técnica para caso de falhas técnicas do SISTEMA DE 

GESTÃO INTEGRADO, bem como tutorial com instruções sobre o uso da solução 

tecnológica, o qual deverá ser atualizado sempre que necessário. 

15.2.8. Eventuais manutenções programadas ou indisponibilidades imprevistas do SISTEMA 

DE GESTÃO INTEGRADO deverão ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis no primeiro caso ou em até 24 (vinte e 

quatro) horas no segundo, devendo a CONCESSIONÁRIA adotar medidas necessárias 

para seu reestabelecimento. 

15.3. RELATÓRIOS 

15.3.1. A CONCESSIONÁRIA deve entregar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, o 

Relatório Trimestral Gerencial das Atividades de GESTÃO OPERACIONAL e de 

GESTÃO PREDIAL, bem como as atividades administrativas a eles correlatas e 

aquelas referentes à comunicação e interação com o PODER CONCEDENTE, 

contendo, no mínimo: 

a) Número, tipo e data de ocorrências referentes à manutenção das estruturas, 

sistemas e equipamentos elencados no item 13.2, contemplando também as 

soluções tomadas e o tempo de resposta; 

b) Histórico de serviços de manutenção corretiva e preventiva realizadas como 

encargos de GESTÃO PREDIAL, incluindo dia e horário em que as estruturas, 

sistemas e/ou equipamentos foram consertados ou modificados, bem como a 

justificativa detalhada para a sua realização naquele período; 

c) Número, tipo e data de ocorrências registradas referentes aos serviços de 

segurança, incluindo crimes, contravenções penais, tumultos, comércio irregular e 

outras ocorrências relacionadas à vigilância e segurança, contemplando também 

as soluções tomadas e o tempo de resposta;  

d) Calendário da realização dos serviços de desinsetização, desratização, desinfecção 

e limpeza de caixas d’água; 

e) Certificado de desinsetização, desratização, desinfecção e limpeza de caixas 

d’água, assinado pelo responsável técnico com número de registro na categoria, 

do qual conste o nome e a composição qualitativa de produto ou associação 

utilizada, as proporções e a quantidade total empregada por área, bem como as 
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instruções para a prevenção ou para o caso de ocorrência de acidente, e demais 

informações exigidas pela legislação vigente; 

f) Termo de garantia de desinsetização, desratização, desinfecção e limpeza de 

caixas d’água acordo com a Lei Estadual nº 10.083/1998, contendo prazo de 

garantia de 6 (seis) meses, tipo de tratamento e equipamento utilizado, produtos 

e respectivas composições químicas; 

g) Dados operacionais, como a volumetria dos serviços prestados; 

h) Descrição de eventuais dificuldades na interação com os agentes que possuem 

interface com a CONCESSÃO; 

i) Consumo de energia elétrica e água das ÁREAS COMUNS; 

j) Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e Fluxo de Caixa do 

período; 

k) Dados financeiros gerenciais de receitas segregados no maior nível de 

detalhamento possível, se houver exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS; 

l) Dados financeiros gerenciais de custos e despesas segregados no maior nível de 

detalhamento possível, 

m) Resultado da análise de conformidade da prestação dos serviços 

comparativamente aos PLANOS OPERACIONAIS aprovados pelo PODER 

CONCEDENTE; e 

n) Resultado das pesquisas com os BENEFICIÁRIOS. 

15.3.2. O Relatório Trimestral Gerencial deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias 

corridos após o fim de cada trimestre. 

15.3.3. Além do Relatório Trimestral Gerencial, a CONCESSIONÁRIA também deverá 

elaborar o Relatório Anual Gerencial, com vistas a uma ampla comunicação de toda 

operação dos serviços que integram o OBJETO da CONCESSÃO durante o exercício. 

15.3.4. O Relatório Anual Gerencial deverá considerar todas as informações contidas no 

Relatório Trimestral Gerencial, contemplando, ainda: 

a) Sumário executivo;  
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b) Consolidação dos balanços trimestrais; 

c) Resumo das melhorias implementadas; 

d) Resultados das pesquisas de satisfação;  

e) Resumo e balanço geral da execução da Estratégia de Gestão de Riscos; e 

f) Ações previstas e expectativas para o ano seguinte. 

15.3.5. O relatório deverá ser entregue ao PODER CONCEDENTE até 30 (trinta) dias 

contados do encerramento do exercício social ao qual ele se refere. 

15.3.6. O Relatório Anual Gerencial deverá ser elaborado em formato que siga as boas 

práticas de companhias de capital aberto. 

15.3.7. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu critério, realizar inspeções em todas as áreas e 

equipamentos objeto da CONCESSÃO a fim de realizar uma análise de conformidade 

entre o relatório apresentado e a situação real dos serviços executados pela 

CONCESSIONÁRIA.  

15.4. DIRETRIZES PARA PESQUISA COM BENEFICIÁRIOS  

15.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO – 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, instituto de pesquisa para realização 

de pesquisas junto aos BENEFICIÁRIOS destinadas a aferir níveis de satisfação 

referentes aos serviços prestados no âmbito de cada um dos EMPREENDIMENTOS 

que compõem o OBJETO da CONCESSÃO. 

15.4.2. A Pesquisa de Satisfação do BENEFICIÁRIO deverá ser realizada semestralmente, 

iniciando-se 6 (seis) meses após o início do processo de ocupação de cada 

EMPREENDIMENTO pelos BENEFICIÁRIOS conduzido pelo PODER CONCEDENTE. 

15.4.3. A Pesquisa de Satisfação do BENEFICIÁRIO deverá seguir as diretrizes e parâmetros 

definidos neste ANEXO e demais orientações indicadas pelo PODER CONCEDENTE. 

15.4.4. A metodologia de pesquisa, a quantidade exata da amostra de BENEFICIÁRIOS, o 

plano de trabalho e outros elementos relacionados aos aspectos operacionais da 

Pesquisa de Satisfação do Usuário deverão ser sugeridos pelo instituto de pesquisa 

e validados pelo PODER CONCEDENTE. 

15.4.5. A Pesquisa de Satisfação do BENEFICIÁRIO deverá ser realizada sem aviso prévio à 
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CONCESSIONÁRIA e a metodologia adotada pelo instituto de pesquisa deve garantir 

a representatividade da amostra frente ao universo de BENEFICIÁRIOS e dos 

serviços realizados pela CONCESSIONÁRIA no período de análise. 

15.4.6. As Pesquisas de Satisfação do BENEFICIÁRIO realizadas devem apresentar margem 

de erro de até 2 (dois) pontos percentuais e grau de confiança mínimo de 95% 

(noventa e cinco por cento). 

15.4.7. A coleta, análise e distribuição dos dados obtidos a partir das pesquisas com os 

BENEFICIÁRIOS deverão respeitar o disposto na legislação vigente, em especial a Lei 

Geral de Proteção dos Dados (Lei Federal nº 13.709/2018). 

15.4.8. Os resultados da Pesquisa de Satisfação do BENEFICIÁRIO deverão ser consolidados 

pela CONCESSIONÁRIA a cada semestre e enviados ao PODER CONCEDENTE. 

15.4.9. A CONCESSIONÁRIA deverá entregar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, o 

Relatório das Pesquisas com os BENEFICIÁRIOS. 

15.4.10. A entrega do Relatório das Pesquisas com os BENEFICIÁRIOS deverá ocorrer 

semestralmente, até 30 (trinta) dias antes da apuração do FATOR DE DESEMPENHO 

da CONCESSIONÁRIA, em conformidade com o ANEXO IV do CONTRATO – SISTEMA 

DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, uma vez que o Relatório servirá como subsídio 

técnico para a apuração do Indicador de Satisfação (IS).  

15.4.11. O Relatório das Pesquisas com os BENEFICIÁRIOS deverá conter, no mínimo: 

a) Metodologia e período de realização da pesquisa; 

b) Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, perfil 

socioeconômico do entrevistado, nível de confiança e margem de erro; 

c) Questionário completo aplicado; 

d) Notas médias dos itens obrigatórios e adicionais investigados;  

e) Valor histórico dos itens investigados nos dois últimos períodos avaliados; e 

f) Nome dos pesquisadores responsáveis, acompanhados de assinatura com 

certificação digital. 

15.4.12. A Pesquisa de Satisfação do BENEFICIÁRIO deverá incluir eixos relativos a cada 

modalidade de serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, sendo de 
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responsabilidade do instituto de pesquisa contratado pela CONCESSIONÁRIA a 

elaboração do formulário de perguntas para a realização das entrevistas com os 

BENEFICIÁRIOS. 

15.4.13. O formulário de perguntas deverá possibilitar gradações nas respostas dos 

BENEFICIÁRIOS, contemplando, obrigatoriamente, as categorias “péssimo”, “ruim”, 

“regular”, “bom” e “ótimo”. 

15.4.14. O formulário de perguntas deverá ser aprovado semestralmente pelo PODER 

CONCEDENTE antes de ser aplicado nas entrevistas com os BENEFICIÁRIOS. 

CAPÍTULO IV - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

16. CRONOGRAMA  

16.1. A Tabela 4 apresentada a seguir organiza, de modo não exaustivo, prazos estabelecidos no 

CONTRATO e neste ANEXO relacionados aos marcos contratuais e às atividades que a 

CONCESSIONÁRIA deverá executar após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO. A CONCESSIONÁRIA 

deverá observar outras obrigações e prazos não representados na Tabela Tabela 4– Prazos 

estabelecidos no DO CONTRATO e neste ANEXO relacionados aos marcos contratuais e às atividades 

que a CONCESSIONÁRIA deverá executar após a DATA DA ORDEM DE INÍCIO. 

16.1. Nos casos de divergência entre as disposições deste Capítulo IV – CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e as disposições deste ANEXO, e entre as 

disposições deste Capítulo e as disposições do CONTRATO, prevalecerão, em primeiro lugar, 

as disposições do CONTRATO, seguidas das disposições deste ANEXO.   
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Tabela 4– Prazos estabelecidos no DO CONTRATO e neste ANEXO relacionados aos marcos 

contratuais e às atividades que a CONCESSIONÁRIA deverá executar após a DATA DA ORDEM DE 
INÍCIO 

 

Objeto  Prazos Máximos  Cláusula deste ANEXO  

Apresentação dos PLANOS DE 
OBRA e ESTUDO PRELIMINAR pela 

CONCESSIONÁRIA  

Até 30 (trinta) dias após da DATA 
DA ORDEM DE INÍCIO  

11.1 

Manifestação do PODER 
CONCEDENTE quanto aos PLANOS 
DE OBRA e ESTUDO PRELIMINAR  

Até 15 (quinze) dias da 
apresentação dos PLANOS DE 

OBRA  

11.2  

Reapresentação do PLANO DE 
OBRAS e ESTUDO PRELIMINAR pela 

CONCESSIONÁRIA  

Até 15 (quinze) dias após 
manifestação do PODER 

CONCEDENTE  

11.3 

Manifestação final do PODER 
CONCEDENTE quanto à 

reapresentação dos PLANOS DE 
OBRA e ESTUDO PRELIMINAR  

Até 15 (quinze) dias após 
reapresentação  

11.3 

Apresentação do PROJETO BÁSICO  Até 150 (cento e cinquenta) dias 
da DATA DA ORDEM DE INÍCIO  

11.6 

Manifestação do PODER 
CONCEDENTE quanto ao PROJETO 

BÁSICO  

Até 30 (trinta) dias após 
apresentação do PROJETO 

BÁSICO  

11.7 

Reapresentação do PROJETO 
BÁSICO  

Até 15 (quinze) dias após 
manifestação do PODER 

CONCEDENTE  

11.8 

Manifestação final do PODER 
CONCEDENTE quanto à 

reapresentação do PROJETO 
BÁSICO  

Até 15 (quinze) dias após 
reapresentação  

11.8 

Protocolo dos PROJETOS LEGAIS 
nos órgãos competentes de 

licenciamento  

Até 150 (cento e cinquenta) dias 
após a DATA DA ORDEM DE 

INÍCIO.  

11.10 

Entrega dos PLANOS 
OPERACIONAIS  

Até 150 (cento e cinquenta) dias 
antes do escoamento do termo 

final do prazo previsto para 
conclusão das OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO  

12.6.2  

Conclusão das OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO  

Até 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, após: (i) obtenção do 

licenciamento; e (ii) abertura e 
constituição da CONTA DE 

APORTE. 

11.16 

 


