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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Divisão Técnica de Licitações

Avenida São João, 473, 21º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000
Telefone: 3337-9900

Informação SIURB/G2 Nº 042701799

ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

CONSULTA PÚBLICA Nº 001/21/SIURB

PROCESSO Nº 6022.2021/0000710-0

1. OBJETIVO

 

O Obje�vo deste documento é apresentar o resultado da análise das solicitações de esclarecimentos do edital e sugestões de
alteração da licitação para contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO NO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA
TÉCNICA NA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SIURB, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DIVIDIDO EM TRÊS LOTES", conforme
manifestação constante do doc. SEI nº 042407766

 

1.1. EMPRESAS REQUISITANTES

A seguir estão relacionadas as empresas que enviaram documentação com solicitações de esclarecimentos e/ou sugestões:

 

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

JHE CONSULTORES ASSOCIADOS

MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

 

AGM- PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

 

2. ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES APRESENTADOS PELA EMPRESA LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

 

2.1. ITEM 7.3 “QUALIFICAÇÃO TECNICA” DO EDITAL – PAGINA 16

1.1 Conforme subitem 7.3.2.1: “Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ão)
ser apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão
que contemple 10 contratos de implantação e/ou execução de infraestrutura e/ou edificações, não residências “.

Sugerimos que o texto seja alterado para 10 EMPREENDIMENTOS.”

Resposta: ACATADO

7.3.2.1 Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ão) ser
apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a
Supervisão que contemple 10 empreendimentos e/ou contratos de implantação e/ou execução de infraestrutura e/ou
edificações, não residências

 

2.2. ITEM “7.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA” DO EDITAL - PÁG.17

Sugerimos que seja incluído, nos termos do art. 31 e 32 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, solicitação de apresentação de:

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ul�mo exercício social, já exigível e apresentado na forma de lei;

Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio liquido mínima a 10% do valor es�mado e

Comprovação de índices contábeis compa�veis
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Resposta: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis – ACATADO

Comprovação de Capital Social- NÃO ACATADO

Comprovação de Índices Contábeis Compa�veis- NÃO ACATADO

 

2.3. "ITEM 8.1.3. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA - TÓPICO NT2” DO EDITAL - PAGINA 20

2.3.1 Na redação dos subitens "a", "b", e "c" do item acima, o edital requer: "Deverá ser ob�do no mínimo 5 pontos em cada um dos
itens acima (Canalização, Reservatório de Retenção, Viário e Edificação não residencial)”.

Entendemos que uma vez respeitado o mínimo de 5 pontos para cada um dos subitens, o excedente para a�ngir o limite de pontos
poderá ser comprovado por qualquer um dos itens.

Está correto o entendimento?

Resposta: CORRETO, uma vez respeitado o mínimo de 5 pontos para cada um dos subitens, o excedente para a�ngir o limite de
pontos poderá ser comprovado por qualquer um dos itens.

 

2.3.2. Ainda tratando da redação dos subitens "a", "b" e "c" do item acima, o edital requer em seus subitens "1,0 ponto para cada
2.000 metros de Canalização".

Solicitamos a referida redação ser incrementada com o detalhamento do consistente no conceito de canalização, passando a mesma
a viger da seguinte maneira:

“1,0 pontos para cada 2.000 metros de Canalização de Córrego/Canalização em Canal fechado/ Canalização em Canal Aberto e
Execução e/ou Implantação de Galerias”

Reiteramos que tal detalhamento nada mais faz do que apontar na minúcia que todos os serviços a�nentes ao escopo do trabalho,
conforme consta no TR do edital poderão servir como objeto de pontuação dos referidos subitens.

Resposta: NÃO ACATADO

 

2. 4. ITEM 8.1.4 - EXPERIÊNCIA TECNICO PROFISSIONAL (EQUIPE TECNICA) DO EDITAL - PAGINA 21

2.4.1. Na redação dos subitens "a" ao "g" do item acima, o edital requer: "5(cinco) pontos para cada Empreendimento. Os serviços a
serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em atestados dis�ntos, devendo contemplar no mínimo 5
(cinco_ Empreendimentos, Máximo de 100 pontos).". Entendemos que para obter a pontuação máxima, os profissionais deverão
apresentar no mínimo 20 empreendimentos. Esta Correta?

Resposta: CORRETO

2.4.2. Entendemos que, pela natureza do requerido, no tocante ao conceito de "empreendimento", o mesmo será, por exemplo, no
caso de edificações não residenciais, cada escola e/ou hospital, integrante de um atestado, considerado como 01 (um)
empreendimento ou no caso de infraestrutura, cada córrego ou obra de arte será considerado um empreendimento. Está correto
nosso entendimento?

Resposta: CORRETO

 

2.5. DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE MAIS DE UM LOTE

2.5.1. Considerando o disposto no edital, em seu subitem 12.1.1: “Caso constatado que uma empresa obteve a maior Nota Final (NF)
em mais de um Lote, mas apresentou, nestes lotes, a mesma equipe técnica, a empresa somente será considerada vencedora do lote
no qual ofertou o maior desconto percentual, sendo sua proposta removida dos demais lotes" e sua Incompa�bilidade com o
disposto nos subitens 8.1.4.3 e 8.5 abaixo in verbis,” a licitante deverá apresentar equipes dis�ntas para cada um dos lotes para
efeito de Qualificação da Equipe cumprindo todos os diaposi�vos e exigências para cada lote" e item 8.5:” Deverá ser apresentada
uma proposta técnica para cada um dos Lotes a que se pretende concorrer, devendo ser observado o disposto no item 8.1.4.3".

Entendemos que para o caso de qualificação da equipe técnica podemos apresentar a mesma equipe técnica para mais de um lote,
sendo que neste caso será vencedor de apenas um lote. Está correto?

Resposta: Item 12.1.1 CORRETO

Item 8.1.4.3 será objeto de correção: “8.1.4.3 A licitante poderá apresentar equipes dis�ntas para cada um dos lotes para efeito de
Qualificação da Equipe, cumprindo todos os disposi�vos e exigências para cada lote.”

 

2.6. ITEM 1.1 DO TR (OBJETO) - PAGINA 01

2.6.1 Sugerimos que no detalhamento dos Lotes 1, 2 3 sejam indicadas todas as subprefeituras abrangidas territorialmente por cada
um dos lotes, de maneira a se evitar futuras duvidas a qual lote pertenceria eventual nova intervenção (obra ou serviço), caso ocorra
em alguma subprefeitura que não tenha sido listada originalmente no Edital.

Como exemplo, nas subprefeituras de M' boi Mirim e Cidade Ademar há empreendimentos em andamento e essas subprefeituras
não estão indicadas em nenhum dos lotes definidos pelo TR.
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Resposta: ACATADO

LOTE 1 – SUBPREFEITURAS: Parelheiros; Capela do Socorro; M’Boi Mirim; Campo Limpo; Cidade Ademar; Jabaquara; Santo Amaro;
Ipiranga e Vila Mariana.

LOTE 2 – SUBPREFEITURAS: Casa Verde/Cachoeirinha; Santana/Tucuruvi; Jaçanã/Tremembé; Vila Maria/Vila Guilherme; Penha;
Ermelino Matarazzo; São Miguel; Itaim Paulista; Mooca; Aricanduva/Formosa/Carrão; Itaquera; Guaianases; Vila Prudente; São
Mateus; Cidade Tiradentes e  Sapopemba.

LOTE 3 – SUBPREFEITURAS: Perus, Pirituba; Freguesia/Brasilândia; Lapa; Sé; Butantã e Pinheiros.

 

2.7 ITEM 3.7 (ASSESORIA TÉCNICA EM SUPORTE OPERACIONAL) - PAGINA 15

2.7.1. No subitem 16 esta indiciada a seguinte a�vidade de apoio a SIURB: “Executar auditoria semestral nos contratos dos
Programas e Empreendimentos, avaliando a adequação e confiabilidade dos procedimentos e sistemas u�lizados para o
acompanhamento dos contratos, conformidade das medições e aditamentos aos contratos, considerando as obrigações com legais”.
Entendemos que a a�vidade assim como descrita não está compa�vel com o objeto futuro contrato, devendo corresponder ao
serviço de "apoio”.

Resposta: ACATADO

16. Assessorar na execução de auditoria semestral nos contratos dos Programas e Empreendimentos, avaliando a adequação e
confiabilidade dos procedimentos e sistemas u�lizados para o acompanhamento dos contratos, conformidade das medições e
aditamentos aos contratos, considerando as obrigações com legais.

 

2.8 ITENS 8.14 DO EDITAL (EXPERIENCIA TECNICA DO PROFISSIONAL)

2.8.1 Sugerimos complementar as exigências para os seguintes profissionais abaixo relacionados, de forma que o profissional possa
comprovar experiência na Coordenação ou Responsabilidade Técnica. São eles:

Coordenador Geral,

Coordenador Setorial de Gestão,

Coordenador Setorial de Projetos e

Coordenador Setorial de Obras.

Resposta: ACATADO

1. Coordenador Geral: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica do Gerenciamento e/ou
Apoio no Gerenciamento de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

2. Coordenador Setorial de Gestão: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação
em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação e/ou Responsabilidade Técnica de
Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de
Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

3. Coordenador Setorial de Projetos: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação
em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação e/ou Responsabilidade Técnica em
Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização de Estudos e/ou Projetos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

4. Coordenador Setorial de Obras: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência de Responsabilidade Técnica e/ou no Gerenciamento e/ou
Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de
Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

 

2.9. QUARTA PARTE - MINUTA DE CONTRATO - PAGINA 46 DO EDITAL

 2.9.1 Na “Minuta do Contrato” em sua” Clausula Sexta - Penalidades e Multas” observaram em uma leitura de�da, que seus termos
exorbitam o comum, e criam ao órgão contratante uma condição que em muito predomina sobre a do contratado, o que é
manifestamente ilegal.

In verbis, a Clausula sexta e seus subitem 6.2 que demonstram claramente tal condição.

Tal minuta precisa ser revista, para ficar de acordo com o usual e correto, uma vez que, da maneira que se encontra, dá-se grande
margem á arbitrariedade, o que não é possível quando se trata de contratação publico-privada.

Resposta: ACATADO

CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES

6.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no Capítulo IV,
Seção II, da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº. 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03 e
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Portaria nº. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda às seguintes multas, cujo cálculo
tomará por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

6.1.1   Advertência ;

6.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega dos serviços e/ou atendimento
às determinações da Fiscalização no início das obras e / ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisão contratual;

6.1.2.1. No caso de atraso na entrega dos serviços e/ou atendimento às determinações da Fiscalização por período
superior a 10 (dez) dias, será considerada inexecução parcial do contrato, e deverá ser aplicada,

6.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total;

6.1.3.1  A inexecução total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos ar�gos 77 a 80 da Lei nº. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública pelo período
de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.  

6.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecução parcial;

6.1.4.1   A inexecução parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos ar�gos 77 a 80 da Lei nº. 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Publica pelo período
de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidônea.

6.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem não cumprido das Clausulas  Sé�ma e Oitava do
Contrato; 

6.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) serviço(s) considerado(s) pela fiscalização
mal executado(s), independente da obrigação de refazimento do(s) serviço(s), nas condições es�puladas neste contrato;

6.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso  na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

6.1.7.1    A empresa adequará somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

6.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), após o 5º dia ú�l, por dia de atraso na entrega do pedido de medição, sobre
o valor previsto para desembolso para o mês correspondente no cronograma vigente;

6.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) após o 20º dia ú�l, por dia de atraso na assinatura da medição pelo
Responsável Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o mês correspondente no cronograma vigente; 

6.1.10.  Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% ( dois vírgula cinco por cento ) sobre o valor total do
contrato;

6.2 O não cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do ar�go 6º, do Decreto 50.977 de 06 de novembro de
2009, sujeitará o contratado à pena de rescisão do contrato, com fundamento nos incisos II e III do ar�go 78 e da
aplicação das penalidades previstas nos ar�gos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sanção administra�va de proibição de
contratar com a Administração Pública por um período de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8º do ar�go 72 da Lei
9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

6.3 As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam
reparados.

6.4   As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e consequentemente o pagamento
não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado.

6.5             A abstenção por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades con�das no instrumento contratual e
neste Edital, não importa em renúncia ao seu exercício.

6.6   A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem
como das penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber.

6.7 Os atrasos injus�ficados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados como inexecução
total do instrumento.

6.8  O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e alterações
subsequentes.        

6.9  As importâncias rela�vas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que �ver direito a Contratada, desde
que obedecido o devido processo legal, nos termos do ar�go 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

6.10  Caso o valor da multa seja superior ao da garan�a prestada, além de sua perda, responderá a CONTRATADA pela
diferença apurada.

6.11  A Contratada estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Secção III, do Capítulo IV, da Lei  Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.

 

 

3.      ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES APRESENTADOS PELA EMPRESA DA SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA

Item 7.3.2.1
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Considerando a abrangência dos serviços a serem executados, detalhados no Termo de Referência, sugerimos a seguinte reforma da
redação:

7.3.2.1 Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ão) ser apresentado(s)
Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização
e/ou Apoio a Fiscalização que contemple 10 empreendimentos e/ou contratos de Implantação e/ou execução de Infraestrutura e/ou
edificações, não residências.

Resposta: ACATADO

7.3.2.1 Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ão) ser
apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a
Supervisão que contemple 10 empreendimentos e/ou contratos de implantação e/ou execução de infraestrutura e/ou
edificações, não residências.

 

Item 8.1.3

Considerando manter a coerência com outras licitações da SIURB, inclusive de empreendimentos pertencentes aos programas a
serem acompanhados, sugerimos a seguinte redação:

A licitante deverá comprovar, por meio de cer�dão ou atestado, fornecido (a) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado.

Ou seja, sugerimos re�rar a exigência em documentos dis�ntos aos apresentados na habilitação, que já tenha realizado.

Resposta: NÃO ACATADO

 

Item 8.1.3 alíneas a,b,c

Considerando a abrangência dos serviços a serem executados, detalhados no Termo de Referência, bem como a diversidade de
empreendimentos pertencentes aos programas a serem acompanhados, inclusive quanto a seus aspectos dimensionais, sugerimos
as seguintes reformas da redação:

a. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou  fiscalização e/ou apoio a
Fiscalização em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não residências (limitado a 40 pontos):

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;
1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Restauração /Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de tabuleiro OAE;
1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior  (rodovia, ferrovia);
1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima (Canalização, Reservatório de Retenção e/ou restauração
/recuperação de OAE e/ou tabuleiro de OAE; Viário e Edificação não residencial).

Resposta: NÃO ACATADO

 

b. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização e/ou Acompanhamento de Projetos em contratos de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a 30
pontos ) :

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;

1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Inspeção de OAE e /ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de projeto de tabuleiro de OAE;

1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior (rodovia, ferrovia);

1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.

Deverá ser ob�do no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou Inspeção de
OAE e/ou projeto de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

Resposta: NÃO ACATADO

 

c. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização de Obras em contratos de execução de Infraestrutura e/ou edificações não residenciais ( limitado a 30 pontos ):

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;

1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados  de
Restauração/Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de obra de tabuleiro de OAE;

1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior (rodovia, ferrovia);

1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
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Deverá ser ob�do no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou
restauração/recuperação de OAE e/ou obra de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

Resposta: NÃO ACATADO

 

 

Item  8.1.4 alíneas a,b,c,e,f,g

Considerando que :

O Coordenador Geralserá o responsável Técnico principal dos Serviços:

Os Coordenadores Setoriais devem ter status similares no processo, ou seja, as solicitações para os Coordenadores de Gestão e de
Projetos devem ser similares às do Coordenador Setorial de Obras:

Ser razoável que os atestados exigidos para os Coordenadores possuam vários empreendimentos , visto a necessidade de
demonstrarem capacidade de gestão de programas , e que o mesmo não pode ser considerado para os profissionais seniores,
Profissional de Projetos , Profissional de Obras e Profissional de Meio Ambiente , visto o caráter técnico de seus serviços de apoio às
coordenações ; e não haver exigência do tempo mínimo de experiência para a equipe;

Sugerimos as seguintes reformas da redação:

a. Coordenador Geral: (1) um profissional de nível superior sênior ( 20 anos ou mais de formação ), com formação em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação a/ou RT do Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento de
Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

5 ( cinco ) pontos para cada Empreendimento . Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único
atestado ou em atestados dis�ntos , devendo contemplar no mínimo 5 ( cinco ) Empreendimentos. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 40% do peso do tópico.

Resposta: ACATADO

a. Coordenador Geral: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica do
Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações
não residenciais.

 

 

b. Coordenador Setorial de Gestão:  (1) um profissional de nível superior sênior ( 20 anos ou mais de formação ), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura , devendo comprovar experiência em na coordenação de Gerenciamento e/ou Apoio no
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de Programas e/ou Empreendimentos de
Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

5 (cinco) pontos para cada Empreendimento. Os Serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único
atestado  ou em atestados dis�ntos , devendo contemplar no mínimo 3 ( três ) Empreendimentos.  Máximo de 100 pontos.

Peso de quesito: 15% do peso tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

c. Coordenador Setorial de Projetos: (1) um profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação em Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento
e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização e/ou Elaboração de Estudos e/ou Projetos de
Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

5 (cinco) pontos para cada Projeto. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados dis�ntos, devendo contemplar no mínimo 5( cinco) Projetos. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 15% do peso do tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

 

e. Profissional de Projetos: 1 (um) profissional de nível superior  sênior  ( 15 anos ou mais de formação ) , com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência no Gerência e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou
Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização e/ou Elaboração de Estudos e/ou Projetos de Infraestrutura e/ou
Edificações não residenciais.

5 (cinco) pontos para cada Projeto. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados dis�ntos, devendo contemplar no mínimo 5( cinco) Projeto. Máximo de 100 pontos.
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Peso do quesito: 5% do tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

f. Profissional de Obras: 1(um) profissional de nível superior pleno ( mais de 5 anos de formação ), com formação em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio
de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

 5 (cinco) pontos para cada Obras. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados dis�ntos, devendo contemplar no mínimo 3( três) Obras. Máximo de 100 pontos.

Peso de quesito: 5% do peso do tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

g. Profissional de Meio Ambiente: 1( um) profissional de nível superior pleno ( mais de 5 anos de formação), devendo comprovar
experiência no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou
Apoio a Fiscalização e/ou Elaboração Estudo e/ou Projeto Ambiental em Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não
residenciais.

5 ( cinco ) pontos para cada Empreendimento. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único
atestado ou em atestados dis�ntos, devendo contemplar no mínimo 3 (três) Empreendimento. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do peso do tópico.

OBS: A exigência do tempo mínimo de experiência, prevista nas alíneas “a” a “g” do subitem 8.1.4 deste Edital tem por base a
composição do preço referencial da Planilha Orçamentária.

Resposta: NÃO ACATADO

 

 

Item 11.2 alíneas a,b,c

Considerando a abrangência dos serviços a serem executados, detalhados no Termo de Referência, bem como a diversidade de
empreendimentos pertencentes aos programas a serem acompanhados, inclusive quanto a seus aspectos dimensionais, sugerimos
as seguintes reformas de redação:

a. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização em contratos em contratos de execução de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a 40 pontos ):

 1,0 ponto cada 2.000 500 metros de Canalização;

1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Restauração/Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de tabuleiro OAE;

1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior ( rodovia, ferrovia );

1,0 pontos para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.

Deverá ser ob�do no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou
restauração/recuperação de OAE e/ou tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

O atendimento poderá ser feito através de um único atestado ou de mais um atestado somado.

Resposta: NÃO ACATADO

 

b. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização e/ou Acompanhamento de Projetos em contratos de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a 30
pontos );

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;

1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Inspeção de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de projeto de tabuleiro de OAE;

1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior ( rodovia, ferrovia );

1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.

Deverá ser ob�do no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou inspeção de
OAE e/ou projeto de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

O atendimento poderá ser feito através de um único atestado ou de mais um atestado somado.

Resposta: NÃO ACATADO
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c. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização de Obras em contratos de execução de Infraestrutura e/ou edificações não redidênciais ( limitado a 30 pontos ):

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;

1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Restauração/Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de obra de tabuleiro de OAE;

1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior ( rodovia, ferrovia );

1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.

Deverá ser ob�do no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou
restauração/recuperação de OAE e/ou obra de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial )

O atendimento poderá ser feito através de um único atestado ou de mais de um atestado somado.

Resposta: NÃO ACATADO

 

Item 11.3 alíneas e, f,g

Considerando que:

Ser razoável que os atestados exigidos para os coordenadores possuam vários empreendimentos, visto a necessidade de
demonstrarem capacidade de gestão de programas, o mesmo não pode ser considerado para os profissionais seniores, Profissional
de Projetos, Profissional de Obras e Profissional de Meio Ambiente, visto que o caráter técnico de seus serviços de apoio às
coordenações;

Sugerimos as seguintes reformas da redação:

e. Profissional de Projetos:

5 (cinco) pontos para cada Projetos. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados dis�ntos, devendo contemplar no mínimo 5 (cinco) projetos. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do peso do tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

f. Profissional de Obras

5 (cinco) pontos para cada Obras. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados des�ntos, devendo completar no mínimo 3 (Três) Obras. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do peso do tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

g. Profissional de Meio Ambiente

 5 (cinco) pontos para cada Empreendimento. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único
atestado ou em atestado dis�ntos, devendo comtemplar no mínimo 3 (três) empreendimentos. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do peso do tópico.

Resposta: NÃO ACATADO

 

Item 5 Termo de Referência

Considerando que:

O Coordenador Geral será o responsável Técnico principal dos Serviços;

Os Coordenadores Setoriais devem ter status similares no processo, ou seja, as indicadas no item 8.1.4 do Edital;

Sugerimos a seguinte redação:

Coordenador Setorial de Gestão:  Profissional de nível superior sênior, comprovando: 20 (vinte) anos ou mais de formado em
engenharia ou arquitetura; experiência em como responsável técnico na coordenação de trabalhos de gerenciamento e/ou
apoio ao gerenciamento e/ou supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de programas e/ou empreendimentos de
infraestrutura e/ou edificações não residenciais;

Coordenador Setorial de Projetos:  Profissional de nível superior sênior, comprovando 20 (vinte) anos ou mais de formado em
engenharia civil ou Arquitetura; experiência em como Responsável Técnico ou na Coordenação de Trabalhos de gerenciamento
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e/ou apoio ao gerenciamento e/ou supervisão e/ou apoio a supervisão ou fiscalização e/ou apoio a fiscalização de estudos
e/ou projetos de infraestrutura e/ou edificações não residenciais.

Coordenador Setorial de Obras: Profissional de nível superior sênior, comprovando 20 (vinte) anos ou mais de formado em
engenharia civil ou arquitetura; experiência em como Responsável  Técnico ou na coordenação de trabalhos de gerenciamento
e/ou apoio ao gerenciamento e/ou supervisão e/ou apoio a supervisão e/ou fiscalização e/ou apoio a fiscalização de Obras de
infraestrutura e/ou edificações não residenciais;

Resposta: NÃO ACATADO

 

 

4.            ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES APRESENTADOS PELA EMPRESA DA JHE CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA        

 

4.1 O subitem 3.4, que trata da par�cipação das empresas em consórcio, estabeleceu a limitação de sua composição a 03 (três)
empresas.

No entanto entendemos que ao possibilitar que o consórcio seja cons�tuído por um número indeterminado de empresas, a SIURB
estará viabilizando uma maior par�cipação de licitantes, com o consequente aumento de compe��vidade, uma vez que a reunião de
03 empresas pode não ser suficiente para atender a todas as exigências do edital.

Assim, considerando que a soma das experiências é a principal razão de ser do consórcio; que a qualificação das empresas será
aferida independentemente do tamanho do consórcio; e ainda que a execução integral do contrato será assegurada por mais
empresas, proporcionando maior segurança à Administração, não vislumbramos a mo�vação de tal limitação.

Em sendo acatada nossa sugestão, a nova redação do subitem 3.4 seria a seguinte: Poderão par�cipar empresas individualmente ou
reunidas em consórcio, obedecidas as regras es�puladas no item 19 deste edital.

Resposta: NÃO ACATADO

 

4.2 – O subitem 7.3.2 que trata da comprovação da ap�dão da  proponente para o desempenho das a�vidades licitadas, estabeleceu
que os atestados emi�dos em favor de consórcio serão considerados na proporção executada pela licitante.

Salvo melhor juízo, entendemos que essa limitação é descabida, já que embora não haja uma determinação legal, todos os órgãos
públicos determinam às licitantes que par�cipem em consórcio a assunção de responsabilidade solidária pela integral execução do
objeto contratado, o que significa execução conjunta.

Assim, com base no princípio da razoabilidade, sugerimos a exclusão da limitação prevista.

Em sendo acatada nossa sugestão, a nova redação do subitem 7.3.2 seria a seguinte: Comprovação de ap�dão da proponente para o
desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel, em caracterís�cas e quan�dades, com o objeto da licitação por meio da
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da proponente, emi�do(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado.

Resposta: NÃO ACATADO

 

4.3 – O subitem 7.3.2.1, que trata da comprovação da Qualificação Técnica da empresa através da análise das caracterís�cas e
quan�dades dos atestados, estabeleceu que deverá(ão) ser apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio à Supervisão que contemple 10 contratos de implantação e/ou execução de
infraestrutura e/ou edificações, não residenciais.

Aqui igualmente entendemos, smj, tratar-se de exigência descabida, tendo em vista que a experiência da licitante pode ser aferida
tanto pela quan�dade de contratos quanto pela quan�dade de empreendimentos que ela executou, não sendo raras as situações em
que em um mesmo contrato a contratante tenha executado vários empreendimentos.

Não vemos, portanto, razão técnica que jus�fique a necessidade de comprovação de experiencia através da quan�dade de contratos
e não de empreendimento.

Em sendo acatada nossa sugestão, a nova redação do subitem 7.3.2.1 seria a seguinte: Para fins de comprovação das caracterís�cas e
quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ã) ser apresentado(s) cer�dão ou dos atestados, de Gerenciamento e/ou Apoio ao
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio à Supervisão que contemple 10 empreendimentos de implantação e/ou execução de
infraestrutura e/ou edificações, não residenciais.

Resposta: ACATADO

7.3.2.1 Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ão) ser
apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a
Supervisão que contemple 10 empreendimentos e/ou contratos de implantação e/ou execução de infraestrutura e/ou
edificações, não residências.

 

4.4 – O subitem 8.1.3.c, que trata da comprovação da Experiência da Empresa, estabeleceu que os atestados deverão ter como
objeto a “Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Obras em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não
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residenciais”, não sendo consideradas como aptas experiências de Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras, quanto, em
verdade, não existe uma diferença técnica substancial entre a�vidades de fiscalização e de supervisão de obras.

Assim, por entender que não haverá prejuízo para aferição da capacidade técnica da empresa e para dar maior compe��vidade ao
certame, sugerimos a inclusão das a�vidades de fiscalização e/ou apoio a fiscalização.

Em sendo acatada nossa sugestão, a nova redação do subitem 8.3.1.c seria a seguinte: Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou
Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não residenciais
(limitado a 30 pontos).

Resposta: NÃO ACATADO

 

4.5 – O subitem 8.1.4, que trata da Experiência da Equipe Técnica, estabeleceu, nos subitens 8.1.4.a – Coordenador Geral, 8.1.4.b –
Coordenador Setorial de Gestão, 8.1.4.c – Coordenador Setorial de Projetos e 8.1.4.d – Coordenador Setorial de Obras, que os
profissionais da Equipe Técnica devem ter �do experiências comprovadas na Coordenação.

Entendemos, entretanto, que a experiência dos profissionais como Responsável Técnico é igualmente relevante, razão pela qual
sugerimos a sua inclusão.

Assim, por entender que não haverá prejuízo para aferição da capacidade da Equipe Técnica da empresa e para dar maior
compe��vidade ao certame, sugerimos a inclusão das experiências dos profissionais como Responsável Técnico, e não apenas como
Coordenador.

Em sendo acatada nossa sugestão, a nova redação dos subitens 8.1.4.a, 8.1.4.b, 8.1.4.c e 8.1.4.d seriam, respec�vamente, as
seguintes:

Subitem 8.4.1.a – Coordenador Geral: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência como Responsável Técnico ou na Coordenação do Gerenciamento
e/ou Apoio no Gerenciamento de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

Subitem 8.4..b – Coordenador Setorial de Gestão: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com
formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência como Responsável Técnico ou na Coordenação
de Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento
de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

Subitem 8.1.4.c – Coordenador Setorial de Projetos: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com
formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência como Responsável Técnico ou na Coordenação 
em Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e ou Fiscalização, e/ou Apoio a
Fiscalização de estudos e ou projetos de infraestrutura e/ou edificações não residenciais.

Subitem 8.1.4.d – Coordenação Setorial de Obras: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com
formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência como Responsável Técnico ou no Gerenciamento e/ou
Apoio ao gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou apoio a fiscalização de obras de
infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

Resposta: ACATADO

a. Coordenador Geral: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia Civil
ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica do Gerenciamento e/ou Apoio no
Gerenciamento de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

b. Coordenador Setorial de Gestão: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação e/ou Responsabilidade Técnica de Gerenciamento
e/ou Apoio no Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de Programas e/ou
Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

c. Coordenador Setorial de Projetos: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação e/ou Responsabilidade Técnica em Gerenciamento
e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Estudos e/ou
Projetos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

d. Coordenador Setorial de Obras: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência de Responsabilidade Técnica e/ou no Gerenciamento e/ou Apoio
ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de Infraestrutura
e/ou Edificações não residenciais.

 

 

4.6 – O subitem 11.2.c, que dispôs sobre a pontuação da Experiência da Empresa, estabeleceu que os atestados deverão ter como
objeto a “Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Obras em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não
residenciais”, não sendo consideradas como aptas, assim como no subitem 8.1.3.c, as experiências de fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização de Obras, quando, em verdade, não existe uma diferença técnica substancial entre a�vidades de fiscalização e de
supervisão de obras.

Assim, por entender que não haverá prejuízo para aferição da capacidade técnica da empresa e para dar maio compe��vidade ao
certame sugerimos a inclusão das a�vidades de fiscalização e/ou apoio a fiscalização
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Destacamos que todas as alterações des�nadas ao aumento da compe��vidade contribuem para que a Administração contrate a
melhor proposta, sendo, portanto, de interesse público.

Em sendo acatada nossa sugestão, a nova redação do item 8.1.3.c, seria a seguinte: Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou
Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não residenciais.

Resposta: NÃO ACATADO

 

4.7 – Por fim, gostaríamos de ressaltar que na Minuta de Edital constou como número do Processo o 6022.2021/0000543-3, e na
publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 26 de março de 2021 foi citado o número de Processo SEI
6022.2021/0000710-0. Caso o número correto seja o da publicação, seria importante corrigir a Minuta de Edital.

Resposta: NÃO ACATADO

 

5. ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES APRESENTADOS PELA EMPRESA DA MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA
LTDA

 

5.1          Na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no item 7.3.2.1 (pagina16), onde se lê. “Para fins de comprovação das caracterís�cas e
quan�dades a que se refere este subitem, devera(ao) ser apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão que contemple 10 contratos de implantação e/ou execução de
infraestrutura e/ou edificações não residenciais” Sugerimos:

Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, devera(ao) ser apresentado(s)
Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão que
contemple 10 empreendimentos de Implantação e/ou execução de infraestrutura e/ou edificações, não residenciais.

Resposta: ACATADO

7.3.2.1 Para fins de comprovação das caracterís�cas e quan�dades a que se refere este subitem, deverá(ão) ser
apresentado(s) Cer�dão ou Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a
Supervisão que contemple 10 empreendimentos e/ou contratos de implantação e/ou execução de infraestrutura e/ou
edificações, não residências.

 

5.2 NA eXPERIENCIA DA EMPRESA Tópico NT2 (pág. 20) - Item 8.1.3b, onde se lê: Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Projetos
em contratos de infraestrutura e/ou edificações não residências (limitado a 30 pintos), sugerimos:

Elaboração e/ou Analise e/ou Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Projetos de contratos de
infraestrutura e/ou edificações não residenciais (limitado a 30 pontos).

 

Resposta: NÃO ACATADO

 

5.3          NA EXPERIENCIA TECNICO PROFICIONAL (EQUIPE TECNICA) – TOPICO NT3 (pag.21), item 8.1.4, nos respec�vos subitens
abaixo sugerimos:

Subitem 8.1.4.a – Coordenador geral

Onde se lê: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação}, com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiencia na Coordenação do Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento de Programas e/ou
Empreendimentos de infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

        Leia-se: 1(um) profissional de nível superior senior de 20 anos ou mais de formação com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiencia como Responsável Técnico ou na Coordenação do Gerenciamento e/ou Apoio no
Gerenciamento de Programas e/ou Empreendimentos de infraestrutura e/ou Edificações não residências.

Subitem 8.1.4.b – Coordenador Setorial de Gestão

Onde se lê: 1(um) professional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação o em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação de Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento e/ou Supervisão
e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de Programas e/ou Empreendimentos de infraestrutura e/ou Edificações
não residências.

Leia-se: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiência Como Responsável Técnico ou na Coordenação de Gerenciamento e/ou Apoio no
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de Programas e/ou Empreendimentos de
infraestrutura e/ou Edificações não residências.

Subitem 8.1.4.c - Coordenador Setorial de Projetos

Onde se lê: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação em Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão
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e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Estudos e/ou Projetos de infraestrutura e/ou Edificações não
residenciais.

Leia-se: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiência coma Responsável Técnico ou na Coordenação em Gerenciamento e/ou Apoio ao
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Estudos e/ou Projetos de
infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

 

Subitem 8.1.4.d - Coordenador Setorial de Obras

Onde se lê: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiência no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de
Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

Leia-se: 1(um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devendo comprovar experiência coma Responsável Técnico ou no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou
Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de infraestrutura e/ou Edificações não
residências.

Resposta:  ACATADO

a) Coordenador Geral: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação
em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação e/ou Responsabilidade
Técnica do Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura
e/ou Edificações não residenciais.

b) Coordenador Setorial de Gestão: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação),
com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação e/ou
Responsabilidade Técnica de Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a
Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou
Edificações não residenciais.

c) Coordenador Setorial de Projetos: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação),
com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação e/ou
Responsabilidade Técnica em Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de
Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Estudos e/ou Projetos de Infraestrutura e/ou Edificações
não residenciais.

d) Coordenador Setorial de Obras: 1 (um) profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com
formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência de Responsabilidade Técnica e/ou
no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou
Apoio a Fiscalização de Obras de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

 

5.5.     No parágrafo 19. CONSORCIOS (pag. 39) no item 19.2 nos subitens abaixo, sugerimos:

Item 19.2.1

Onde se lê: Os documentos exigidos nos itens referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação
Econômico-financeira, Qualificação Técnica e Documentos em Geral, deverão ser apresentados individualmente par todas as
empresas consorciadas.

Leia-se: Os documentos exigidos nos itens referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação
Econômico-financeira, Qualificação Técnica e Documentos em Geral, deverão ser apresentados individualmente por todas as
empresas consorciadas, exceto o exigido no item 7.3.2.1 que poderá ser atendido par qualquer empresa integrante do Consórcio.

Resposta: NÃO ACATADO

 

Subitem 19.2.3

De acordo com a nossa sugestão do subitem 19.2.1 acima, entendemos que o subitem 19.2.3 deve ser excluído.

Resposta: NÃO ACATADO

 

 

6.            ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES E SOLICITAÇÕES APRESENTADOS PELA EMPRESA AGM — PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

No subitem 8.1.3 do edital - “Experiência da Empresa — Tópico NT2”, consta que a licitante deverá comprovar que já realizou as
a�vidades relacionadas a seguir.

1. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações nâo residências;

2. Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Projetos em  contratos  de  infraestrutura e/ou edificações não residências;

3. Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Obras em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não residências.
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E as comprovações para cada uma  das  a�vidades  relacionadas  deverão  contemplar todas  as  especialidades e os  quan�ta�vos 
mínimos  indicados a seguir.

1. 10.000 metros de canalização;

2. 75.000 metros cúbicos de reservatório de retenção;

3. 25.000 metros de viário, ou de complexidade igual ou superior (rodovia, ferrovia);

4. 37.500 metros quadrados de edificação, não residencial.

Merece destaque o fato de que os quan�ta�vos indicados, apesar de expressivos,  são  os mínimos solicitados, e possibilitam uma
pontuação correspondente a apenas 50% da pontuação máxima prevista para o Tópico NT2 — Experiência da Empresa.

Com relação às exigências em questão, verifica-se que as obras rela�vas às especialidades indicadas nas alíneas "a”, “c" e ”d" desta
manifestação, além de terem sido executadas em larga escala, com frequência pra�camente con�nua e desde tempos muito
remotos, cada uma delas contempla empreendimentos ou construções com caracterís�cas variadas, com complexidade igual ou
superior, que atendem à solicitação do edital, a saber:

a. Canalização — canalizações abertas ou fechadas, em pré-moldados ou estruturas moldadas in loco, com materiais e reves�mentos
diversos, executadas  em terra, com gabiôes, com tubos, chapas ou em células quadradas ou retangulares em concreto armado etc.;

c. Viário — o próprio edital já cita empreendimentos com complexidade igual ou superior [rodovia, ferrovia) e ainda outros podem
ser considerados: metrô, VLT, corredor de ônibus;

d. Edificação, não residencial — escolas, faculdades, hospitais, unidades básicas de saúde ou de pronto atendimento, centros 
comerciais,  edi�cios  corpora�vos, teatros, mercados, delegacias etc.

Ressalta-se que as obras indicadas nas alíneas "a”, "c” e "d” foram objeto de diversos programas de governo, nas esferas municipais,
estaduais ou federal, havendo, portanto, um conjunto muito amplo de empresas com larga experiência e especialização nas
a�vidades previstas na futura contratação e com a atestação necessária para atender às exigências editalícias referentes aos
empreendimentos em questão.

Por outro lado, no caso de reservatório de retenção, indicado na alínea “b" do presente documento, apesar de ser uma solução
adotada há muito tempo, não há dúvida de que o número de empreendimentos implantados ou em  implantação  é  mui�ssimo 
inferior  ao número dos empreendimentos citados nas demais alíneas.

Consequentemente, o número de empresas com a atestaçao de experiências nas a�vidades requeridas em obras de reservatório de
retenção, especificamente é consideravelmente reduzido, quando comparado com o número de empresas com as demais atestações
solicitadas no edital.

Um outro aspecto importante a ser registrado é que diversos empreendimentos, completamente dis�ntos, apresentam etapas e/ou
metodologias de execução iden�cas às previstas na implantação dos reservatórios de retenção, com complexidade similares ou
muito superiores às que são verificadas nas obras dos reservatórios “piscinões”.

Como exemplos, pode-se destacar diversos empreendimentos que enquadram nas alineas “a”, “c” e “d” deste documento, acrescidos
de barragens, represas, lagoas, loteamentos, contenção de erosões (voçorocas), estações metroviárias, interceptores do sistema
integrado de esgotos da RMSP, e muitos outros empreendimentos que envolvem grandes movimentos de terra e contenções, obras
de áreas urbanas, sistemas de bombeamento etc.

Observa-se, portanto que a exigência de comprovação das a�vidades de Gerenciamento e/ou Apoio ao gerenciamento, Supervisão
e/ou Apoio a Supervisão de Projetos e Supervisão e/ou Apoio a Supervisão de Obras, em empreendimentos de reservatório de
retenção, restringe muito e desnecessariamente o universo de empresas que poderiam par�cipar no futuro processo licitatório e
que, se contratadas, estariam plenamente capacitadas para prestar um bom serviço à municipalidade, atendendo aos interesses da
administração e da sociedade paulistana como um todo.

Diante do exposto,  solicitamos a exclusão do item de pontuação rela�vo a “Reservatório de Retenção” ou, caso julguem importante
a sua manutenção, a definição de outras obras e correspondentes quan�ta�vos e unidades de medição, de complexidade igual ou
superior, e com maior expressividade em termos de número de empreendimentos implantados, que poderão ser considerados para
efeito de pontuação, alterna�vamente ao item em questão.

Resposta: NÃO ACATADO

 

São Paulo, 19 de abril de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Lorena dos Santos Pereira, Diretor(a) de Divisão, em 22/04/2021, às 14:05, conforme
art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Lilian Cris�na de Oliveira Nascimento, Assessor(a) Técnico(a) II, em 22/04/2021, às
14:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador
042701799 e o código CRC B6977C59.
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Referência: Processo nº 6022.2021/0000710-0 SEI nº 042701799
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Divisão Técnica de Licitações

Avenida São João, 473, 21º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000
Telefone: 3337-9900

Manifestação

MANIFESTAÇÃO ACERCA  DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 001/21/SIURB

PROCESSO Nº 6022.2021/0000710-0
 

Trata o presente de pedido de reconsideração apresentado pela empresa SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. acerca
de algumas sugestões não acatadas, conforme argumentos a seguir transcritos:

 

 

1. OBJETIVO

 

O Objetivo deste documento é apresentar o resultado da análise do pedido de reconsideração apresentado pela empresa SYSTRA
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. acerca de algumas sugestões não acatadas, conforme manifestação constante do doc. SEI
nº 044660138:

2. TRANSCRIÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

"Item 7.3.2.1

Considerando a abrangência dos serviços a serem executados, detalhados no Termo de Referência, sugerimos a seguinte reforma da
redação:

7.3.2.1 Para fins de comprovação das características e quantidades a que se refere este subitem, deverá(ão) ser apresentado(s) Certidão ou
Atestado de Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização que contemple 10 empreendimentos e/ou contratos de Implantação e/ou execução de Infraestrutura e/ou edificações, não
residências.

Item 8.1.3

Considerando manter a coerência com outras licitações da SIURB, inclusive de empreendimentos pertencentes aos programas a serem
acompanhados, sugerimos a seguinte redação:

A licitante deverá comprovar, por meio de certidão ou atestado, fornecido (a) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado.

Ou seja, sugerimos retirar a exigência em documentos distintos aos apresentados na habilitação, que já tenha realizado.

Item 8.1.3 alíneas a,b,c

Considerando a abrangência dos serviços a serem executados, detalhados no Termo de Referência, bem como a diversidade de
empreendimentos pertencentes aos programas a serem acompanhados, inclusive quanto a seus aspectos dimensionais, sugerimos as
seguintes reformas da redação:

a. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou  fiscalização e/ou apoio a
Fiscalização em contratos de execução de infraestrutura e/ou edificações não residências (limitado a 40 pontos):

       •   1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;

      •   1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0             ponto para cada 2.000 metros quadrados
de Restauração /Recuperação de OAE e/ou               1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de tabuleiro OAE;

1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior  (rodovia, ferrovia);
1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima (Canalização, Reservatório de Retenção e/ou restauração
/recuperação de OAE e/ou tabuleiro de OAE; Viário e Edificação não residencial).
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b. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização e/ou Acompanhamento de Projetos em contratos de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a
30 pontos ) :

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;
1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Inspeção de OAE e /ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de projeto de tabuleiro de OAE;
1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior (rodovia, ferrovia);
1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou Inspeção de
OAE e/ou projeto de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

c. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização de Obras em contratos de execução de Infraestrutura e/ou edificações não residenciais ( limitado a 30 pontos ):

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;
1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados  de
Restauração/Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de obra de tabuleiro de OAE;
1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior (rodovia, ferrovia);
1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou
restauração/recuperação de OAE e/ou obra de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

Item 8.1.4 alíneas a,b,c,e,f,g

Considerando que :

O Coordenador Geralserá o responsável Técnico principal dos Serviços:

Os Coordenadores Setoriais devem ter status similares no processo, ou seja, as solicitações para os Coordenadores de Gestão e de
Projetos devem ser similares às do Coordenador Setorial de Obras:

Ser razoável que os atestados exigidos para os Coordenadores possuam vários empreendimentos , visto a necessidade de demonstrarem
capacidade de gestão de programas , e que o mesmo não pode ser considerado para os profissionais seniores, Profissional de Projetos ,
Profissional de Obras e Profissional de Meio Ambiente , visto o caráter técnico de seus serviços de apoio às coordenações ; e não haver
exigência do tempo mínimo de experiência para a equipe;

Sugerimos as seguintes reformas da redação:

a. Coordenador Geral: (1) um profissional de nível superior sênior ( 20 anos ou mais de formação ), com formação em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na Coordenação a/ou RT do Gerenciamento e/ou Apoio no Gerenciamento
de Programas e/ou Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

5 ( cinco ) pontos para cada Empreendimento . Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único
atestado ou em atestados distintos , devendo contemplar no mínimo 5 ( cinco ) Empreendimentos. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 40% do peso do tópico.

b. Coordenador Setorial de Gestão:  (1) um profissional de nível superior sênior ( 20 anos ou mais de formação ), com formação
em Engenharia Civil ou Arquitetura , devendo comprovar experiência em na coordenação de Gerenciamento e/ou Apoio no
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou gestão e/ou planejamento de Programas e/ou Empreendimentos de
Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

5 (cinco) pontos para cada Empreendimento. Os Serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado 
ou em atestados distintos , devendo contemplar no mínimo 3 ( três ) Empreendimentos.  Máximo de 100 pontos.

Peso de quesito: 15% do peso tópico.

c. Coordenador Setorial de Projetos: (1) um profissional de nível superior sênior (20 anos ou mais de formação), com formação
em Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência na coordenação em Gerenciamento e/ou Apoio ao
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização e/ou Elaboração de Estudos
e/ou Projetos de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

5 (cinco) pontos para cada Projeto. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou
em atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 5( cinco) Projetos. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 15% do peso do tópico.

d. Coordenador Setorial de Obras: 1( um) profissional de nível superior ( 20 anos ou mais de formação ), com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência no Gerenciamento e/ou apoio ao Gerenciamento e/ou
Supervisão  e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de Infraestrutura e/ou Edificações não
residenciais.
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5 ( cinco) pontos para cada Obra. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 5 ( cinco ) Obras. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 15% do peso do tópico.

e. Profissional de Projetos: 1 (um) profissional de nível superior  sênior  ( 15 anos ou mais de formação ) , com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência no Gerência e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou
Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização e/ou Elaboração de Estudos e/ou Projetos de Infraestrutura e/ou
Edificações não residenciais.

5 (cinco) pontos para cada Projeto. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 5( cinco) Projeto. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do tópico.

f. Profissional de Obras: 1(um) profissional de nível superior pleno ( mais de 5 anos de formação ), com formação em Engenharia
Civil ou Arquitetura, devendo comprovar experiência no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou
Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a Fiscalização de Obras de Infraestrutura e/ou Edificações não residenciais.

 5 (cinco) pontos para cada Obras. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 3( três) Obras. Máximo de 100 pontos.

Peso de quesito: 5% do peso do tópico.

g. Profissional de Meio Ambiente: 1( um) profissional de nível superior pleno ( mais de 5 anos de formação), devendo comprovar
experiência no Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio de Supervisão e/ou Fiscalização e/ou
Apoio a Fiscalização e/ou Elaboração Estudo e/ou Projeto Ambiental em Empreendimentos de Infraestrutura e/ou Edificações não
residenciais.

5 ( cinco ) pontos para cada Empreendimento. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado
ou em atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 3 (três) Empreendimento. Máximo de 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do peso do tópico.

OBS: A exigência do tempo mínimo de experiência, prevista nas alíneas “a” a “g” do subitem 8.1.4 deste Edital tem por base a
composição do preço referencial da Planilha Orçamentária.

Item 11.2 alíneas a,b,c

Considerando a abrangência dos serviços a serem executados, detalhados no Termo de Referência, bem como a diversidade de
empreendimentos pertencentes aos programas a serem acompanhados, inclusive quanto a seus aspectos dimensionais, sugerimos as
seguintes reformas de redação:

a. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização em contratos em contratos de execução de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a 40 pontos ):

 1,0 ponto cada 2.000 500 metros de Canalização;
1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Restauração/Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de tabuleiro OAE;
1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior ( rodovia, ferrovia );
1,0 pontos para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou
restauração/recuperação de OAE e/ou tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

                                    O atendimento poderá ser feito através de um único atestado ou de mais um atestado somado.

b. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização e/ou Acompanhamento de Projetos em contratos de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a 30
pontos );

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;
1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Inspeção de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de projeto de tabuleiro de OAE;
1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior ( rodovia, ferrovia );
1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.
Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção e/ou inspeção de
OAE e/ou projeto de tabuleiro de OAE, Viário e Edificação não residencial ).

O atendimento poderá ser feito através de um único atestado ou de mais um atestado somado.

c. Gerenciamento e/ou Apoio ao Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Apoio a Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Apoio a
Fiscalização de Obras em contratos de execução de Infraestrutura e/ou edificações não residências ( limitado a 30 pontos ):

1,0 ponto para cada 2.000 500 metros de Canalização;
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1,0 ponto para cada 15.000 metros cúbicos de Reservatório de Retenção e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de
Restauração/Recuperação de OAE e/ou 1,0 ponto para cada 2.000 metros quadrados de obra de tabuleiro de OAE;
1,0 ponto para cada 5.000 metros de Viário, ou de complexidade igual ou superior ( rodovia, ferrovia );
1,0 ponto para cada 7.500 metros quadrados de edificação, não residencial.

Deverá ser obtido no mínimo 5 pontos em cada um dos itens acima ( Canalização, Reservatório de Retenção , Viário e Edificação não
residencial )

O atendimento poderá ser feito através de um único atestado ou de mais de um atestado somado.

Item11.3 alíneas e,f,g

Considerando que:

Ser razoável que os atestados exigidos para os Coordenadores possuam vários empreendimentos, visto a necessidade de demonstrarem
capacidade de gestão de programas, o mesmo não pode ser considerado para os profissionais seniores, Profissional de Projetos,
Profissional de Obras e Profissional de Meio Ambiente, visto o caráter técnico de seus serviços de apoio as coordenações:

Sugerimos as seguintes reformas da redação :

e. Profissional de Projetos:

5 (cinco) pontos para cada projeto. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou em
atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 5 (cinco) Projeto. Máximo de 100 pontos

f. Profissional de Obras

5 (cinco) pontos para cada Obras. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado distintos,
devendo contemplar no mínimo 3 (três) Obras. Máximo de 100pontos

Peso de quesito: 5% do peso do tópico

g. Profissional de Meio Ambiente:

5(cinco) pontos para cada Empreendimento. Os serviços a serem comprovados poderão ser apresentados em um único atestado ou
em atestados distintos, devendo contemplar no mínimo 3(três). Máximo 100 pontos.

Peso do quesito: 5% do peso do tópico

Item 5 do termo de Referência

Considerando que:

O Coordenador Geral será o Responsável Técnico principal dos serviços:

Os coordenadores Setoriais devam ter status similares no processo, ou seja, as indicadas no item 8.1.4 do edital

Sugerimos as seguintes reformas da redação:

Coordenador Setorial de gestão: Profissional de nível superior sênior, comprovando: 20 (vinte) anos ou mais de formado em
engenharia ou arquitetura: experiência em como Responsável técnico ou na coordenação de trabalhos de gerenciamento e/ou
gestão e/ou planejamento de programas e/ou empreendimentos de infraestrutura e/ou edificações não residenciais:
Coordenador Setorial de Projetos: Profissional de nível superior sênior, comprovando: 20 (vinte) anos ou mais de formado em
engenharia civil ou arquitetura: experiência em como Responsável técnico ou na coordenação de trabalhos de gerenciamento e/ou
fiscalização e/ou apoio a fiscalização de estudos e/ou projetos de infraestrutura e/ou edificações não residenciais.
Coordenador Setorial de Obras: Profissional de nível superior sênior, comprovando: 20 (vinte) anos ou mais de formado em
engenharia civil ou arquitetura: experiência em como Responsável técnico ou na coordenação de trabalhos de gerenciamento e/ou
fiscalização e/ou apoio a fiscalização de estudos e/ou projetos de infraestrutura e/ou edificações não residenciais."

3. Resposta 

NÃO ACATADO

                                                                         São Paulo, 25 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Lorena dos Santos Pereira, Diretor(a) de Divisão, em 25/05/2021, às 16:07, conforme
art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Lilian Cris�na de Oliveira Nascimento, Assessor(a) Técnico(a) II, em 25/05/2021, às
16:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador
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044899693 e o código CRC C67BF112.

Referência: Processo nº 6022.2021/0000710-0 SEI nº 044899693


