
N° TEMA DOCUMENTO
Dispositivo, Capítulo, Cláusula ou 

Item 
Sugestão / Opinião / Crítica / Esclarecimento Resposta 

1 Aporte PNR/Modelo Econômico 23.1 
Após avaliar as obras a serem amortizadas pelo aporte, e utilizando nossa expertise de mercado para analisar os custos e dificuldades de execução, temos o entendimento de 
que o aporte se encontra aquém 
do necessário para que os indicadores do projeto se tornem viáveis ao investimento privado.

O investimento no Perímetro de Intervenção que será financiado via aporte foi reavaliado após o período 
de Consulta Pública a partir de adequação ao Projeto Arquitetônico e do Prorgrama de Necessidades do 
projeto. Importante frisar a alteração na proposta de drenagem da área, que foi alterada para uma 
intervenção de menor magnitude, não obstante, apoiada em soluções modernas de microdrenagem, com 
base em estudos recentes da Municipalidade. Os demais itens foram tiveram sua precificação atualizada. 

Destaca-se também, a alteração no valor de contraprestação máxima mensal a ser paga pelo Poder 
Concedente e no montante de Fator Inicial que incide sobre a contraprestação mensal máxima. 

Importante frisar, que na minuta de contrato determinados riscos que podem ensejar aumento no valor 
dos investimentos previstos são compartilhados pelo Poder Concedente, de maneira a mitigar os riscos do 
projeto.

Por fim, ressalta-se que os ajustes foram realizados de forma sustentada por referenciais públicos de 
outros projetos que serviram de benchmark para a Modelagem Econômica.

2 Transição da Operação Contrato/CEC 26.1.6 Quem será o responsável pela Administração, Apoio à Operação, Manutenção, Vigilância e Limpeza, durante os 30 dias onde o poder concedente analisará os novos planos 
apresentados pela concessionária?

A Concessionária deverá apresentar ao Poder Concedente o Plano de Administração, Apoio à Operação, 
Manutenção, Vigilância e Limpeza no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do 
Contrato, previamente, portanto, à emissão da Ordem de Início. A aprovação do referido Plano é condição 
para emissão da Ordem de Início, que marcará a assunção da área dos Terminais pela Concessionária e o 
início da execução dos encargos. Até a emissão da Ordem de Início, a operação dos Terminais 
permanecerá como responsabildiade da Pessoa Jurídica Gestora atual.

3 Receitas de locação PNR/Modelo Econômico Tabela 1 
No estudo de viabilidade, foram consideradas receitas de locação, referentes aos empreendimentos associados, que não possuem possibilidade de aferição de valor, para serem 
consideradas no estudo.
Deve-se demonstrar a origem destes valores ou a pesquisa de mercado que gerou tal informação.

As receitas de locação foram, de maneira geral, fruto de estudo recebido no âmbito do PMI dos Terminais 
de Ônibus, cujo material consta publicado na página eletrônica da Secretaria do Governo Municipal. A 
precificação desse tipo de receita para o Terminal Cidade Tiradentes foi revisado para baixo, em relação 
ao estudo do PMI, em função de estudo de preço de aluguel na região.

4 Qualificação Técnica Edital Item 14.5.1 

Sugerimos o texto abaixo indicado, para substituição do item 14.5.1 da presente Minuta: “A Proponente que participe isoladamente ou sob a forma de Consórcio que não atenda 
aos requisitos dos itens 14.5 referentes a Qualificação Técnica, em seu subitem 14.5.1, deve apresentar, conforme Modelo constante do Anexo XX - Modelo de Declaração de 
Compromisso de Contratação de Assistência Técnica às Operações, compromisso de contratação de pessoa jurídica que tenha experiência na administração/gestão ou controle 
operacional de equipamentos de embarque e desembarque de pessoas, de quaisquer modais de transporte, que tenha(m) recebido em um único dia no mínimo o número de 
pessoas .....”

Agradecemos a sugestão encaminhada, contudo, dada a centralidade do aspecto de operação dos 
Terminais para o projeto, foram mantidas as condições previstas originalmente para o item de 
qualificação técnica.

5 Demolição dos viadutos Projeto de Intervenção Sugestão 

Demolir dois viadutos extremamente bem feitos que possibilitam não somente a passagem sobre o parque como foram feitos em formato de arco, como se fossem duas 
rotatórias graciosamente passando sobre o Parque, de forma a possibilitar retornos e acessos de todas as maneiras para a construção de outro viaduto que não proporcionará 
estes mesmos acessos e retornos em uma cidade carente de obras viárias e de mobilidade, é um desperdício enorme de dinheiro público.
Não se pode ignorar de que a cidade precisa de harmonia entre o rodoviário, ferroviário e pedestre. Você derrubar viadutos como se fosse uma vingança aos anos de prioridade 
ao rodoviarismo só irá prejudicar e mais a cidade e seus cidadãos.  Criou-se uma doutrina entre os arquitetos de culpar viadutos por degradação dos lugares.

Agradecemos a sugestão encaminhada. A proposta de implantação de melhoramentos viários na região 
do Perímetro de Intervenção tem por fim, no entanto, buscar reintegrar uma área historicamente 
repartida e subutilizada do centro de São Paulo, promovendo a integração da cidade. Como forma de 
mitigação dos impactos do projeto no fluxo dos viários referidos, foram atribuídos à futura 
Concessionária os encargos de realizar estudos de impacto das medidas no trânsito da região, que serão 
objeto de aprovação dos órgãos municipais competentes.

6 Calçadas Projeto de Intervenção Sugestão As calçadas podem ser de mosaico em pedra portuguesa ou em lajotas imitando o formato do estado de São Paulo assim como é em diversas partes do centro. Não cometam o 
mesmo erro cometido no vale do Anhangabaú de empobrecer o ambiente com um simples concreto liso que somente agrada aos skatistas.

Agradecemos a sugestão.

7 Acesso à Estação Pedro 
II 

Projeto de Intervenção Sugestão Construção de passagem coberta de acesso a estação de metrô  Pedro II para quem está do lado oposto ao Parque, do outro lado do rio, na altura da av. do Estado n° 2046. Para 
que seja facilitado o acesso dos usuários os protegendo das intempéries 

Foi incluído no projeto arquitetônico o encargo de implantação de passarela de conexão para ligação do 
novo e expandido Terminal Parque Dom Pedro II à estação de metrô Pedro II. 

8 Valores de 
Investimentos

PNR/Modelo Econômico Sugestão Recomendar a revisão dos valores de investimentos (obras), em razão de estudo preliminar,  demonstrar que o valores constantes do edital, ser insuficiente com o escopo 
obrigatório e a exploração do objeto.

O investimento no Perímetro de Intervenção que será financiado via aporte foi reavaliado após o período 
de Consulta Pública a partir de adequação ao Projeto Arquitetônico e do Prorgrama de Necessidades do 
projeto. Importante frisar a alteração na proposta de drenagem da área, que foi alterada para uma 
intervenção de menor magnitude, não obstante, apoiada em soluções modernas de microdrenagem, com 
base em estudos recentes da Municipalidade. Os demais itens foram tiveram sua precificação atualizada. 

Destaca-se também, a alteração no valor de contraprestação máxima mensal a ser paga pelo Poder 
Concedente e no montante de Fator Inicial que incide sobre a contraprestação mensal máxima. 

Importante frisar, que na minuta de contrato determinados riscos que podem ensejar aumento no valor 
dos investimentos previstos são compartilhados pelo Poder Concedente, de maneira a mitigar os riscos do 
projeto.

Por fim, ressalta-se que os ajustes foram realizados de forma sustentada por referenciais públicos de 
outros projetos que serviram de benchmark para a Modelagem Econômica.

9 Procedimento Licitatório Edital Item 11.1 

Considerando que, o procedimento licitatório instituído no certame em referência é a inversão de fases, tudo conforme a legislação, entendemos que mesmo trazendo agilidade 
e eficiência na licitação, não o torna mais seguro para ao Poder Público. 
Tendo em vista que, a complexidade do certame, determina a apresentação de uma série de documentos para comprovação jurídica, técnica e econômico-financeira, assim, 
conferindo uma maior segurança ao Poder Público, de que o vencedor do certame executará integralmente o objeto contratado.
Além da segurança ao órgão competente, a fase de habilitação tem a função de proteger o próprio certame licitatório, que impede empresas desqualificadas e que não possuam 
a expertise no negócio ofertem preços na licitação. Contudo, sugerimos que, para o interesse público, a melhor adoção será o procedimento comum de licitações, ou seja, 
caberá a administração pública  analisar primeiramente as condições de habilitação das empresas e estando regular, proceder com o julgamento das propostas. 
Além de tudo, com o intuito de trazer segurança jurídica ao processo como um todo, sugerimos que a garantia da proposta seja entregue juntamente com o Credenciamento. É 
de se observar que este mecanismo está sendo utilizado por exemplo nos Leilões Federais para Concessão dos Aeroportos, reduzindo a probabilidade de que eventual influência 
significativa entre sociedades impacte negativamente na dinâmica do processo através da análise prévia da garantia de proposta. 
Deste modo, sugere-se a seguinte alteração: 
11.1. A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES na presente LICITAÇÃO constará de: 
a) CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA; 
b) ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; e 
c) ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL.

Agradecemos a contribuição. Contudo, tendo em vista se tratar de procedimento já utilizado pelo 
Município em licitações similares - inclusive na licitação referente aos demais blocos de Terminais 
rodoviários - e cujas diretrizes já foram validadas anteriormente pelos órgãos de controle, optou-se pela 
manutenção das condições editalícias indicadas originalmente.

10 Qualificação Técnica Edital Item 14.5.1 a) i. 

As exigências de qualificação técnica têm como principal objetivo assegurar que os licitantes a serem contratados pela Administração Pública tenham experiência e capacidade 
técnica para executar o objeto da licitação. Em razão disto, devem sempre guardar relação de semelhança com as características do objeto licitado. No presente caso, o objeto 
da concessão corresponde à administração, manutenção, conservação, requalificação e EXPLORAÇÃO COMERCIAL dos 
TERMINAIS vinculados ao SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS na cidade de São Paulo. 

Os terminais urbanos de ônibus desempenham uma função de grande relevância dentro do Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de São Paulo, sendo essenciais 
para a consecução de objetivos tais como a melhoria das condições de mobilidade da população, com conforto, segurança e modicidade, aumento da participação do transporte 
público coletivo, e redução do tempo de viagem dos munícipes. Estes objetivos são delineados no art. 227, do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, instituído por meio da Lei 
Municipal nº 16.050/14, definidos como objetivo do Sistema de Mobilidade municipal, o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, serviços, equipamentos, 
infraestruturas e instalações operacionais necessários à ampla mobilidade de pessoas e deslocamento de cargas pelo território municipal, visando garantir a qualidade dos 
serviços, a segurança e a proteção à saúde de todos os usuários, principalmente aqueles em condição de vulnerabilidade social.

Agradecemos a contribuição. Contudo, tendo em vista se tratar de procedimento já utilizado pelo 
Município em licitações similares - inclusive na licitação referente aos demais blocos de Terminais 
rodoviários - e cujas diretrizes já foram validadas anteriormente pelos órgãos de controle, optou-se pela 
manutenção das condições editalícias indicadas originalmente.

CONTINUAÇÃO: Diante de tais premissas, verifica-se que a alínea 'a' do item 14.5.1 do Edital está parcialmente dissonante do racional acima exposto. Neste item exige-se a 
comprovação de experiência do licitante "na administração de equipamentos de embarque e desembarque de pessoas, de quaisquer modais de transporte de pessoas", o que 
está perfeitamente alinhado com o objeto da concessão e que visa justamente assegurar à Administração Pública que o licitante que venha a ser contratado tem capacidade de 
desenvolver tais atividades complexas, que envolvem um fluxo de pessoas considerável, mas mais importante, que envolvem a prestação de serviços de transporte em que exista 
tal fluxo de pessoas. Neste ponto cabe inclusive comentar que foi assegurada a possibilidade de a capacidade ser demonstrada por meio de diferentes modais, não apenas 
aqueles relacionados a terminais urbanos, o objeto da concessão propriamente dito. Com isto amplia-se o universo de potenciais licitantes e, consequentemente, a 
competitividade do certame licitatório.

Neste contexto, é relevante que a exigência editalícia indique também um prazo máximo para a experiência a ser demonstrada. Assim, à exemplo do modelo utilizado nas 
concessões de infraestrutura aeroportuária realizadas pelo governo federal, sugere-se que seja considerado um universo de no máximo 5 (cinco) anos anteriores à licitação para 
fins de aferição do fluxo de passageiros indicado no atestado. Afinal, com a redação atual, é possível um participante apresentar atestado que operou empreendimento na 
década de 1990, e que naquela ocasião, milhões de pessoas circularam, sendo certo a total impossibilidade de aferição ou diligência por parte da Comissão de Licitação ou 
Concorrentes.

Outro ponto de grande relevância relacionado a este item consiste na definição da quantidade de pessoas prevista no atestado. Considerando as informações fornecidas pelo 
próprio Município de São Paulo, a exigência apresentada é inferior a 8% (oito por cento) da demanda verificada nos terminais do BLOCO LESTE. Não é possível que exista 
tamanha disparidade entre o objeto da concessão e o grau de capacidade exigido dos licitantes. Como bem sabem, o entendimento da doutrina jurídica e dos Tribunais de 
Contas é no sentido de evitar que sejam definidos patamares muito elevados para as exigências, limitando-as a cerca de 50% a 60% do objeto da concessão. Não há dúvidas que 
é possível se estabelecer critérios com uma relação inferior a esta, contudo, a situação verificada na presente licitação é muito discrepante. Uma relação de 8% entre objeto 
licitado e exigência de qualificação técnica conduz à conclusão de que a exigência é praticamente irrisória, sendo tal capacidade quase irrelevante para a execução do objeto da 
concessão. Alternativamente, poderia se cogitar que os valores apresentados como demanda não são reais, estando superestimados, o que se entende que não reflete a situação 
concreta. Assim, é relevante também que seja elevado o quantitativo de pessoas exigido na qualificação técnica.

Diante do exposto, entende-se imprescindível que a redação do item 14,5.1 e a quantidade mínima de pessoas seja, no mínimo, equivalente à 50% do objeto licitado.

Consulta Pública CP 12/2022/SGM-SEDP.
Parceria público-privada ("PPP") na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo 

urbano de passageiros na cidade de São Paulo - Bloco Leste.



11 Atestados Técnicos Edital Item 14.5.2

Considerando que, as exigências dos atestados técnicos a serem comprovados pelos licitantes devem ser suficientes para garantir à administração pública que o mesmo tenha 
condições de executar o objeto pleiteado, neste sentido, conforme fundamentado acima, o entendimento da doutrina jurídica e dos Tribunais de Contas é de que a exigência 
para comprovação técnica nas licitações seja limitada entre 50% a 60% do objeto da concessão.
Contudo, verifica-se que a exigência solicitada no subitem 14.5.1. letra “a” é inferior a 8% (oito por cento) da demanda nos terminais do BLOCO LESTE, sendo assim, dado a 
discrepância entre objeto da concessão e o grau de capacidade exigido dos licitantes, sugerimos que para tal comprovação não seja admitido o somatório de atestados, pois não 
se mostra o procedimento mais adequado para se aferir a capacidade técnico-operacional, visto a inferioridade do fluxo de pessoas exigidos na comprovação técnica com a 
realidade da demanda dos terminais. 

Sob este prisma entende-se imprescindível que a redação do item 14.5.2. seja alterado para:

14.5.2. Para comprovação da exigência prevista no subitem 14.5.1 letra “a)”, não será admitido o somatório de atestados, uma vez que o volume exigido representa menos de 
50% (cinquenta por cento) do objeto.

Agradecemos a contribuição. Contudo, tendo em vista se tratar de procedimento já utilizado pelo 
Município em licitações similares - inclusive na licitação referente aos demais blocos de Terminais 
rodoviários - e cujas diretrizes já foram validadas anteriormente pelos órgãos de controle, optou-se pela 
manutenção das condições editalícias indicadas originalmente.

12 Procedimento de 
Habilitação

Edital Item 14.5.14

Seguindo o modelo adotado nas últimas rodadas de Concessões Federais de Aeroportos e Rodovias, precedidas pela ANAC e ANTT, e cuja eficiência já restou demonstrada, a 
 configuração da garan a de proposta como requisito de pré habilitação assegura ao procedimento licitatório que o licitante esteja efe vamente habilitado, em observação ao 

art. 58, § 1º da Lei Federal 14.133/21. 
“Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-
habilitação. 
§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. 
§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a 
licitação. 
§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.
 A exitosa 7ª Rodada de Concessão de Aeroportos realizada em Agosto de 2022 também contou com tal previsão, conforme reprodução do edital abaixo: 
“5.28. A inabilitação da Proponente que tenha sido considerada vencedora implicará:
5.28.1. a execução integral da sua Garantia da Proposta; e 
5.28.2. a apresentação dos documentos de habilitação da Proponente que tenha apresentado a segunda melhor proposta econômica para o Bloco de Aeroportos, nos termos do 
item 5.27, e assim sucessivamente até que uma Proponente cumpra com os requisitos da habilitação, caso em que será considerada vencedora."
Neste sentido sugerimos a inclusão na redação abaixo, que tem por objetivo resguardar a futura celebração do contrato, assegurando-se que o licitante vencedor observe o 
atendimento de todas as condições objetivas de habilitação, sob pena de execução da garantia e demais cominações. 
14.5.14. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO destinada a averiguar a qualificação técnica do 
LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não atendimento dos requisitos do EDITAL implicará a inabilitação do LICITANTE e execução integral de sua GARANTIA DE 
PROPOSTA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas. 

Agradecemos a contribuição. Contudo, tendo em vista se tratar de procedimento já utilizado pelo 
Município em licitações similares - inclusive na licitação referente aos demais blocos de Terminais 
rodoviários - e cujas diretrizes já foram validadas anteriormente pelos órgãos de controle, optou-se pela 
manutenção das condições editalícias indicadas originalmente.

13 Deságio Edital Item 16.2

Seguindo as melhores e mais atuais práticas em leilões de infraestrutura, especialmente em Rodovias e Aeroportos, a maior parte do risco de ágio ou deságio proposto pelas 
licitantes precisa ser alocado no início do contrato ou logo nos primeiros anos. 
O exemplo de sucesso de aeroportos, aplicado apenas após a 4ª Rodada, conta com a seguinte dinâmica: O valor de Outorga ofertado pelos licitantes durante o Leilão viva voz 
precisa ser pago, NA INTEGRALIDADE, no ato de assinatura de contrato. Com isso, o risco de lances inexequíveis e que irão prejudicar a execução da concessão ao longo dos anos 
fica limitado e absorvido apenas antes da efetiva execução dos contratos, garantindo assim ao Poder Concedente e Usuários dos serviços, que a Concessionária não terá 
problemas de performance ou dificuldades de realização dos investimentos, objetivo principal das Concessões.
Nesta ótica, sugere-se que a redação do Edital seja revisitada, buscando que o deságio proposto pelas licitantes tenha maior peso no início do contrato, conforme contribuição 
abaixo: 
16.2. Será adotado como critério de classificação o menor valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA a serem desembolsados pelo PODER CONCEDENTE para o BLOCO. 
16.2.1. As PROPOSTAS COMERCIAIS serão classificadas em ordem crescente de acordo com os valores propostos para CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, sendo que o 
percentual de deságio oferecido terá a aplicação dos seguintes pesos, limitado à 100% de deságio: 

FATOR PESO DO % DESÁGIO - BLOCO LESTE
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ano 1 - Peso = 4 vezes 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ano 2 - Peso = 3 vezes 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ano 3 - Peso = 2 vezes 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ano 4 a 30 - Peso = 1 vezes 

Agradecemos a contribuição. Contudo, tendo em vista se tratar de procedimento já utilizado pelo 
Município em licitações similares - inclusive na licitação referente aos demais blocos de Terminais 
rodoviários - e cujas diretrizes já foram validadas anteriormente pelos órgãos de controle, optou-se pela 
manutenção das condições editalícias indicadas originalmente.

14 Deságio Edital Item 24.2 e 24.3 

Complementar a sugestão acima, visando mitigar também o risco de ser proposto alto deságio que comprometa a execução dos serviços à população, para prova que a Licitante 
terá condições de viabilizar a operação nos primeiros anos de contrato, sugere-se que o capital social a ser integralizado para assinatura do contrato seja acrescido da diferença 
entre a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL REFERÊNCIA nos 3 (três) 
primeiros anos do CONTRATO, conforme abaixo: 

24.2. Nos termos estabelecidos no respectivo CONTRATO, o capital social mínimo de cada CONCESSIONÁRIA será de: 
a) R$ 19.032.558,00 (dezenove milhões, trinta e dois, quinhentos e cinquenta e oito reais). 

24.3. Na data de assinatura do CONTRATO, deverá já ter sido integralizado metade do valor mínimo do capital social da CONCESSIONÁRIA, acrescido da diferença entre a 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL REFERÊNCIA nos 3 (três) primeiros anos do CONTRATO.

Agradecemos a contribuição. Contudo, tendo em vista se tratar de procedimento já utilizado pelo 
Município em licitações similares - inclusive na licitação referente aos demais blocos de Terminais 
rodoviários - e cujas diretrizes já foram validadas anteriormente pelos órgãos de controle, optou-se pela 
manutenção das condições editalícias indicadas originalmente.

15 Dimensionamento da 
Área da Concessão

CEC 12.1.3

Considerando as melhorias na infraestrutura, benefícios para os usuários e características técnicas de cada terminal, entendemos que a metragem destinada a serviços públicos 
caso seja insuficiente ou em desacordo com as especificações técnicas de cada terminal, caberá a Concessionária em acordo com o Poder Concedente, verificar área cabível ao 
projeto. 
Sendo assim, sugerimos a seguinte redação: 
12.1.3 Na hipótese de ser verificada, quando do início das OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO, para determinado TERMINAL, área destinada a serviços públicos elencada no item 12.1 
com metragem em desacordo com as especificações técnicas do TERMINAL, as partes em acordo, deverão verificar a metragem e, caso necessário o PODER CONCEDENTE deverá 
disponibilizar, adicionalmente, a área suficiente para cumprimento do item 12.1. 

Agradecemos a contribuição, contudo, o encargo de disponibilização de área mínima para a prestação de 
serviços públicos decorre de imposição legal, conforme previsto no art. 245, § 3º, da Lei Municipal nº 
16.050/2014. Ademais, é de responsabilidade da Concessionária verificar a área dos Terminais, conforme 
previsto em Edital, para elaboração de sua proposta. Diante dessas considerações, a sugestão não foi 
acatada. 

16 COT CEC 20.1.1

A obrigação prevista neste item gera uma ineficiência, à medida que é tecnicamente possível a utilização de um sistema centralizado para a execução das atividades previstas no 
COT, gerando economias e reduzindo os custos totais do projeto. 
Assim, sugerimos uma alteração neste ponto, conforme a seguinte redação: 
"20.1.1 Cada TERMINAL deve possuir um Centro de Operações do TERMINAL (COT) próprio. A Concessionária poderá realizar a centralização da operação dos Centros de 
Operações do TERMINAIS (COTs) em um único Terminal, desde que atenda todas as necessidades e níveis de serviços mínimos estabelecidos neste contrato."
Outro fator relevante, é que as especificações dos equipamentos de tecnologia da informação, principalmente as câmeras fixas e móveis solicitadas possuem características de 
inteligência (auto processamento), ou seja, possuem gerenciamento inteligente e software embarcado, mesma tecnologia usada nos principais aeroportos e estações de metrô 
do mundo, que já são gerenciados de maneira mais inteligente e remota, em central de controle que embarca diversos 
locais e até mesmo cidades, criando um monitoramento mais eficiente de tal forma que entregue com maior qualidade e segurança a infraestrutura aos usuários. 
Vale salientar e frisar que as PPPs buscam oferecer aos usuários diretos e indiretos, a melhor solução de serviço, qualidade e tecnologia durante seu prazo de vigência, e para 
isso, se vale de Sistemas de Mensuração de Desempenho para acompanhar e fiscalizar os serviços da Concessionária. Esta por usa vez, avalie e implanta a melhor forma de 
operação do serviço, podendo se valer de soluções inovadoras para atender e até mesmo superar os parâmetros de desempenho da PPP. 
A manutenção de exigência de COTs da forma como está, inviabiliza completamente o equacionamento da operação para fazer frente a redução de mais 30% no custo dos 
terminais para cidade de São Paulo. 

Agradecemos a contribuição. Contudo, a exigência de que cada Terminal conte com um COT próprio 
decorre de preocupações e necessidades operacionais do Município, de modo que a sugestão não pôde 
ser acatada.

17 Manejo Arbóreo CEC 1.16
A condição empregada no item 1.16, apresenta uma redação muito restrita, condicionando a Concessionária o dever de realizar o manejo dos exemplares arbóreos nos 
Terminais e Estações do Expresso Tiradentes. Deste modo sugerimos a seguinte redação: “1.16 A CONCESSIONÁRIA deve realizar o manejo dos exemplares arbóreos existentes 
nos TERMINAIS e ESTAÇÕES DO EXPRESSO TIRADENTES conforme a legislação vigente e normas aplicáveis, de acordo com os projetos e caso seja necessário."

Sugestão acatada.

18 Demolição dos viadutos Projeto de Intervenção Esclarecimento
O projeto contempla a demolição de dois viadutos (Nakashima e 25 de Março) em uma região central com problemas notórios de circulação viária. Quais foram os estudos de 
tráfego conduzidos para o projeto, de modo a se demonstrar os efeitos sobre o nível de serviço das principais vias (na área de influência da concessão) que se integrarão com a 
nova Ponte do Carmo? Estes estudos podem ser compartilhados?

Agradecemos por sua colaboração. Frisamos que o projeto foi concebido em linha com a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (PNMU, Lei Federal N.º 12.587/2012), com o Plano de Mobilidade de São Paulo 
(PlanMob/SP, Decreto Municipal N.º 56.834) e com o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Municipal N.º 16.050/2014), empregando o conceito de Ruas Completas, promovendo a 
intermodalidade e favorecendo os modos ativos sobre os motorizados e coletivos sobre os individuais. 
Além disso, a proposta recupera diretrizes apresentadas e discutidas publicamente desde 2011, quando 
foi apresentado o Plano Urbanístico Parque Dom Pedro II, também colocado em Consulta Pública em 
fevereiro de 2022. Embora se reconheça que o período de implantação das obras poderá causar impactos 
no trânsito da região, é importante destacar que o conjunto de obras proposto tem o potencial de ampliar 
a capacidade do sistema viário ao ampliar a rede cicloviária, qualificar ligações peatonais e promover o 
transporte coletivo. De forma a minimizar o impacto, as obras realizadas serão faseadas e serão 
acompanhadas de estudos e medidas de mitigação de impacto. Observe também que o objeto da PPP é 
diretamente relacionado ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da Cidade de São Paulo.

Adicionalmente, o Contrato atribuiu à Concessionária o encargo de elaborar estudo de impacto de 
trânsito, que deverá ser submetido à análise e aprovação dos órgãos licenciantes competentes. 

19 Piscinão Projeto de Intervenção Esclarecimento
O projeto contempla a construção de um piscinão em uma região próxima ao leito do Rio Tamanduateí. Quais foram os estudos hidrológicos que embasaram o 
dimensionamento do volume de armazenagem pretendido para esta construção, que funcionará como um amortizador de vazão das frequentes enchentes que assolam o local? 
Estes estudos podem ser compartilhados?

O projeto foi alterado em sua versão final, incluindo a exigência de construção de reservatório de 4.000m³ 
(quatro mil metros cúbicos) de capacidade. Nesse sentido, o projeto se baseou em estudo constante no 
Caderno de Bacia Hidrográfica do Anhangabaú, desenvolvido em conjunto pelo Município de São Paulo e 
a Fundação Centro Tecnologico de Hidráulica, disponível no DataRoom do projeto, com menor 
capacidade. Quanto à precificação da solução, optou-se por ter como base de cálculo 4 mil metros 
cúbidos, em função da relevância de aplicação de solução sofisticada para um horizonte temporal longo, 
em que, conservadoramente, optou-se por utilizar o dobro do estudo referencial.

20 Desapropriação Contrato/Matriz de Risco Esclarecimento

Em que pese na matriz de risco do projeto estar prevista a possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro por ocasião de desapropriação de imóveis, o conhecimento prévio 
do volume total de indenizações e do status dos procedimentos de declaração de utilidade pública é fundamental para se fazer adequações ao cronograma das obras civis sob 
responsabilidade da concessionária. Sendo assim, poderiam ser compartilhados os estudos e mapeamentos 
fundiários dos imóveis da área de influência do projeto, explicitando-se o status dos processos de declaração de utilidade pública e os volumes estimados para desapropriações?

As informações requisitadas encontram-se disponíveis no Anexo III do Edital, em seu Subanexo I - 
Informações Fundiárias. 

21 Passivos Ambientais Projeto de Intervenção Esclarecimento O projeto prevê a recuperação da mata ciliar nas adjacências do Rio Tamanduateí. Há também muitas obras civis próximas ao corpo d´água do rio. Uma vez alocados os riscos 
ao concessionário, questiona-se: quais foram os passivos ambientais detectados na fase prévia dos estudos? Os estudos podem ser compartilhados?

Não foram detectados passivos ambientais na fase prévia dos estudos, contudo, os riscos de 
materialização de eventuais interferências subterrâneas e/ou passivos ambientais foram alocados 
contratualmente ao Poder Concedente, de modo a garantir maior segurança ao parceiro privado.

22 Ponte do Carmo Projeto de Intervenção Esclarecimento O projeto prevê a construção de algumas obras de arte especiais. Quais foram os estudos estruturais que subsidiaram o orçamento da Ponte do Carmo?

O custo de implantação da Ponte do Carmo foi obtido de valores paramétricos que tiveram como base 
estudos disponibilizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), data base 
de abril de 2022, com relação a custo de pontes incluindo canteiro de obras tipo mobilização, 
desmobilização, provisório e serviços complementares.


