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Esta é a 257ª Sessão Ordinária, da 17ª Legislatura, convo-
cada para hoje, dia 2 de julho de 2020.

Comunico aos Srs. Vereadores que há sobre a mesa pa-
receres de redação final exarados pela douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa sobre o Projeto 
de Lei 749/2019, de autoria do Executivo, que “dispõe sobre a 
reorganização da Administração Pública Municipal Indireta, na 
forma que especifica, incluindo a criação e extinção de entida-
des, a criação, transferência, alteração e extinção de cargos de 
provimento efetivo e em comissão e funções admitidas, bem 
como a criação de empregos públicos”.

Conforme previsto no artigo 261 do Regimento Interno, 
os pareceres permanecerão sob a mesa durante esta sessão 
ordinária para recebimento de eventuais emendas de redação.

Estão abertas as inscrições para os comunicados de lide-
rança.

Antes, porém, tem a palavra, pela ordem, a Vereadora 
Soninha.

A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, como nós que estamos a distância po-
deremos ter acesso à proposta de redação final que está sobre 
a mesa?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Holiday - PATRIOTA) - Ela 
já foi publicada no Diário Oficial de hoje, Vereadora.

A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - (Pela or-
dem) - Ótimo. Obrigada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Holiday - PATRIOTA) - 
Para os Comunicados de Liderança, peço aos Vereadores que se 
inscrevam pelo chat para facilitar a inscrição.

Tem a palavra, pela ordem, o Vereador Atílio Francisco, para 
um Comunicado de Liderança.

O SR. ATÍLIO FRANCISCO (REPUBLICANOS) - (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores presentes e os que 
participam virtualmente, ontem nós tivemos uma sessão com 
projetos importantes votados, com a participação ativa dos Ve-
readores, tendo sido registrada no painel eletrônico a presença 
dos 55. Nós realizamos o Congresso de Comissões, no qual al-
guns projetos de lei foram instruídos; inclusive um projeto meu 
era o último da pauta e não conseguiu seguir adiante porque, 
por volta das 21h, a sessão foi encerrada.

O Vereador Claudio Fonseca disse que estava até com 
inveja da Vereadora Sandra Tadeu, que tem discutindo projetos, 
e S.Exa. também queria discuti-los. Também outros Vereadores 
se manifestaram querendo debater os projetos, o que achei 
fantástico e muito salutar. No entanto, fazer tudo isso apenas às 
quartas-feiras é inviável. Já que todos nós queremos trabalhar, 
discutir projetos, eu quero, com os Pares, propor à Mesa Direto-
ra e ao nobre Presidente que abram sessões extraordinárias às 
terças e quintas-feiras, para que sejam apreciados e debatidos 
os projetos dos Srs. Vereadores.

Só um dia é muito pouco pelo tamanho, pelo volume de 
trabalho, de processos e de projetos que precisam ser aprecia-
dos. Pela disposição dos Srs. Vereadores vista ontem, está todo 
mundo querendo trabalhar e mostrar serviço e, assim, nós não 
teremos problema de obstrução; quem quiser discutir, debater, 
vai ter tempo suficiente.

Fica registrada essa proposta para que haja também ses-
sões extraordinárias às terças e quinta-feiras, não apenas às 
quartas-feiras. São três dias para as sessões normais, apenas 
para as lideranças se manifestarem e alguém discutir e debater 
algum assunto.. Vamos, então, tornar essas sessões mais úteis 
ainda, abrindo sessões extraordinárias para apreciação dos 
projetos dos Srs. Vereadores, pois a quantidade é grande; só 
ontem havia 32 projetos.

Eu quero contar com o apoio dos nobres Vereadores para 
que reforcem esse pedido ao Presidente desta Casa de, às 
terças e quintas-feiras também, serem realizadas sessões ex-
traordinárias. Assim, a inveja do Vereador Claudio Fonseca vai 
acabar, e nós todos poderemos trabalhar, mostrar serviço. Quem 
vai ganhar com isso é a Câmara Municipal, a cidade de São 
Paulo e os Vereadores, que terão os seus projetos apreciados.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Holiday - PATRIOTA) - 

Muito bem, Vereador Atílio. Eu tenho certeza de que isso será 
discutido no Colégio de Líderes e vai contar com o meu apoio.

Tem a palavra, pela ordem, o Vereador Gilberto Natalini, 
para um Comunicado de Liderança.

O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Vereadores, hoje eu trouxe uma relíquia de 
quase 50 anos para mostrar a V.Exas. O bisturi com o qual eu 
operei o primeiro paciente na minha vida.

Está aqui.
- Orador exibe objeto por videoconferência.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Ele 

está sem lâmina, para não ter perigo de ferir ninguém, mas 
eu vou comprar uma e colocar só para operar o cérebro de 
alguns agentes políticos do Município e do Brasil, para ver se 
conseguimos retirar os maus indícios e colocar as coisas no 
devido lugar.

Não é V.Exa., não, Vereador Eliseu Gabriel. V.Exa. está livre 
do bisturizinho.

O SR. ELISEU GABRIEL (PSB) - (Pela ordem) - Está certo.
A SRA. EDIR SALES (PSD) - (Pela ordem) - Vereador Gil-

berto Natalini, eu estou livre?
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Está livre, 

Vereadora Edir. Está livre.
A SRA. EDIR SALES (PSD) - (Pela ordem) - Ainda bem.
O SR. ELISEU GABRIEL (PSB) - (Pela ordem) - Eu já fiquei 

arrepiado.
- Manifestações antirregimentais das Vereadoras Sandra 

Tadeu e Edir Sales.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Por 

favor, Sr. Presidente, desconte o tempo desse colóquio entre as 
queridas Vereadoras.

O que eu queria dizer a V.Exas. é o seguinte: hoje pela 
manhã eu participei de uma reunião com o Secretário Executivo 
do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, sobre a questão 
do andamento do problema da Cinemateca Brasileira. Já apre-
sentamos o problema nesta Casa, que é gravíssimo, Presidente. 
Gravíssimo. Lá está o acervo de todo o cinema brasileiro, a 
história de vida do cinema brasileiro, que está sob risco, porque 
está sem contrato com a entidade gestora, que, desde janeiro, 
não recebe um centavo. Os funcionários estão debandando, a 
segurança, a manutenção, o Corpo de Bombeiros; não se paga 
a conta de luz. Está à falência o acervo do cinema brasileiro.

Neste final de semana, eu consegui, na Enel, que fosse con-
cedida uma moratória de algum tempo para que não cortassem 
a luz. A Enel atendeu e fez essa moratória de algum tempo. Não 
sei quanto tempo, mas tirou aquela pressão do corte de luz. 
Este final de semana faltou luz na Vila Mariana por várias horas 
e o gerador que deveria acionar os refrigeradores que mantêm 
o acervo em ordem não ligou, correu-se o risco de pegar fogo 
no acervo do cinema brasileiro. Toda história do cinema brasilei-
ro, 250 mil fitas estão acondicionadas ali.

Estamos tratando com o Ministério, com a empresa, com os 
cineastas, com a Associação de Cineastas, com o ex-Secretário 
Calil, João Batista de Andrade, uma série de personalidades, 
como a Dora, que é Presidente da Sociedade Amiga da Cine-
mateca, com a Associação de Moradores da Vila Mariana; nós 
estamos tratando com o Ministro do Turismo, que esteve ali na 
semana passada e ficou muito impressionado. Saiu de lá com a 
missão de resolver o problema. Eles estão encaminhando a ten-
tativa de solução do problema no sentido de refazer o contrato 
de emergência com essa entidade mantenedora, gestora da 
Cinemateca, mas até agora isso não saiu e não está fácil de sair 
porque a burocracia do Governo Federal é imensa.

RESPOSTA:
Os valores referentes a Locação dos Pátios foram determi-

nados através das médias obtidas entre os preços pesquisados 
no mercado e os contratados atualmente pela CET.

GSP, 20/07/2020
Gerente de Suprimentos

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-10.07/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07.005/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 29, I, DA LEI Nº 

13.303/16.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: PLANOS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº: 19.066.579/0001-13
PARECER JURÍDICO Nº 105/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT E PAGINAÇÃO 
DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁ-
RIA EXISTENTES, PARA ADAPTAÇÃO DE LAJES COMERCIAIS 
REFERENTES AO 1º, 2º, 3º, 6º E 7º ANDARES LOCALIZADOS NO 
EDIFÍCIO GRANDE SÃO PAULO, NA RUA LÍBERO BADARÓ, 425 – 
CENTRO – SÃO PAULO-SP.

VALOR: A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VA-
LOR TOTAL DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) 
DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.

 PI-27/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6.002/2020 – CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA SOLU-
ÇÕES DE SEGURANÇA COMPOSTA DE FIREWALL PARA PROVER 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDES

A Pregoeira designada para condução do Pregão Eletrônico 
em epígrafe pelos Srs. Diretor de Administração e Finanças e 
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da EMPRESA DE TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., comunica a suspensão 
“sine die” da sessão do pregão, anteriormente agendada para 
o dia 23/07/2020 às 10 h, em virtude do volume de questiona-
mentos e da complexidade das questões levantadas.

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE ADITAMENTO: Nº 22/2020
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO: Nº 14/2018
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO
CONTRATADA: PLURICOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

LTDA
CNPJ: 04.304.591/0001-41
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-

lizada para a prestação de serviços na área de comunicação 
social.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 806.701,82 (estimado)
PERÍODO: 15.08.2020 a 14.08.2021 (12 meses)
DOTAÇÕES: 77.10.01.032.3014.2009.3390.37
77.10.01.032.3014.2009.3390.39 PROCESSO TC Nº 

001691/2018
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2020

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMPRAS

 CANCELAMENTO - PROCESSO DE COMPRAS 
N° 265/20

OBJETO: Contratação emergêncial de empresa para Pres-
tação de Serviços de Limpeza Hospitalar - área externa para 
atendimento ao HMCAMP Anhembi, pelo período de 3 meses.

Comunicamos que em 13/07/2020, o Sr. Diretor de Negó-
cios e Turismo da São Paulo Turismo S.A solicitou o cancela-
mento da contrataçãO,tendo em vista a diminuição do fluxo de 
pessoas envolvidas no funcionamento do HMCAMP Anhembi, 
conforme comprova a 104º edição do Boletim Diário Covid-19 
- Núcleo de COmunicação do Comitê de Crise para o Enfrenta-
mento ao Covid-19, desta Capital.

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

257ª SESSÃO ORDINÁRIA
02/07/2020
- Presidência do Sr. Fernando Holiday.
- Secretaria do Sr. Alessandro Guedes.
- À hora regimental, com o Sr. Fernando Holiday na pre-

sidência, feita a chamada, verifica-se haver número legal. 
Estiveram presentes durante a sessão os Srs. Adilson Amadeu, 
Adriana Ramalho, Alessandro Guedes, Alfredinho, André Santos, 
Antonio Donato, Arselino Tatto, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, 
Caio Miranda Carneiro, Camilo Cristófaro, Celso Giannazi, Celso 
Jatene, Claudinho de Souza, Claudio Fonseca, Dalton Silvano, 
Daniel Annenberg, Edir Sales, Eduardo Matarazzo Suplicy, 
Eduardo Tuma, Eliseu Gabriel, Fabio Riva, George Hato, Gilberto 
Nascimento, Gilberto Natalini, Gilson Barreto, Isac Felix, Jair Tat-
to, Janaína Lima, João Jorge, José Police Neto, Juliana Cardoso, 
Mario Covas Neto, Milton Ferreira, Milton Leite, Noemi Nonato, 
Ota, Patrícia Bezerra, Paulo Frange, Quito Formiga, Reis, Ricardo 
Nunes, Ricardo Teixeira, Rinaldi Digilio, Rodrigo Goulart, Rute 
Costa, Sandra Tadeu, Senival Moura, Soninha Francine, Souza 
Santos, Toninho Paiva, Toninho Vespoli, Xexéu Tripoli e Zé Turin.

- De acordo com o Precedente Regimental nº 02/2020, a 
sessão é realizada de forma híbrida, presencial e virtual.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Holiday - PATRIOTA) -Há 
número legal. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos.

rando que qualquer projeção feita por nós quanto à situação 
do mercado após o final da pandemia será especulação, somos 
pela manutenção do TR nos termos em que está,deixando as 
questões futuras, referente a prazos, para serem discutidas 
quando se apresentarem.

3.2- Crítica: Revisão do preço / HORA do guincho pesado; 
Entendemos que o valor/hora está abaixo da prática de mer-
cado, até porque como exemplo o guincho pesado nos moldes 
exigido em Edital de 100.000 Kg (100 T), 410 cv de potência, 
zero km custa em torno de R$ 1.000.000,00 (hum milhã0 
de reais), custo de investimento do equipamento, sendo que 
temos ainda como custo envolvidos na operação: combustível, 
documentação, motorista e ajudante (04 equipes já que este 
equipamento ficará em operação 24h/dia), manutenção, outros. 
O salário do motorista é superior ao motorista do guincho leve, 
consome em média 1 litro a cada 2,5 km no máximo, além de 
exigir em determinada operação o apoio do ajudante.

RESPOSTA:
Esclarecemos que o valor da hora do guincho pesado foi 

determinado através da média obtida entre os preços pesquisa-
dos no mercado e o composto pela CET.

3.3 - Dúvida: Não identificamos a utilização de mão de 
obra AJUDANTE para os guinchos médio e pesado; Percebemos 
que está somente com a ajudante nos guinchos leves, portanto, 
entendemos que operacionalmente é fundamental a utilização 
do apoio do ajudante para a operação do guincho médio e 
pesado, principalmente no período noturno (madrugada) em 
operações em área “delicadas”, acidentes, bloqueamento de 
vias, outros. Temos a operação de guincho pesado em uma 
rodovia pedagiada e foi exigência do cliente de teremos 02 
operadores para este tipo de guincho, portanto, entendemos 
como importante e fundamental.

RESPOSTA:
Considerando que, historicamente, os guinchos de grande 

porte foram contratados sem a mão de obra de ajudante, con-
siderando que no caso de desobstrução de via o operador do 
guincho contará com o apoio da equipe CET que se encontrar 
no local, considerando que os guinchos de médio e grande 
porte deverão contar com equipamentos descritos neste TR, 
que deverão ser apropriados para que a movimentação dos 
veículos seja feita com segurança e considerando que na remo-
ção de veículos de grande porte estacionados irregularmente 
não será aplicada a fiscalização de dez minutos, entendemos 
desnecessária a contratação de mão de obra de ajudante para a 
operação dos guinchos médio e grandes.

3.4 - Dúvida: Não identificamos onde está alocado o custo 
da empilhadeira na planilha de composição, porque exige a 
operação da empilhadeira neste Projeto, operador devidamente 
habilitado, mas não identificamos aonde está alocado o custo 
do operador e equipamento, manutenção, gás, outros. Esse 
equipamento hoje custa cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
mais a os itens citados acima mensalmente para operar.

RESPOSTA:
Esclarecemos que a empilhadeira consta no TR como equi-

pamento de pátio, conforme descrito no Anexo I-F, e seu custo 
deverá fazer parte da planilha de custo do pátio.

Manifestação 4 –ALEXANDRE BUENO PACIFICO
4.1 – Preâmbulo. Página 2. Item 3.2. As empresas não 

cadastradas no SICAF, para participar do presente Pregão 
Eletrônico,deverão providenciar o cadastramento junto a qual-
quer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração 
Pública.

Observação: O procedimento de cadastro no SICAF mudou 
a partir de 25/06/2018, o passando a ser realizado pelo próprio 
fornecedor, sem ônus, diretamente no sistema.

RESPOSTA:
Informamos que o edital será alterado em função do 

questionamento.
4.2 - Página 9. Item 8.5. A prorrogação automática da 

etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários.

Observação: incluir no texto a observação de que a pror-
rogação do tempo se dará caso o lance ofertado seja válido e 
aceito pelo sistema. Com isso seria evitado reclamações caso o 
licitante tente inserir um lance que não seja aceito e não houver 
a prorrogação do tempo pelo sistema, por experiência já acom-
panhei este tipo de reclamação.

RESPOSTA:
Informamos que o edital será alterado em função do 

questionamento.
4.3 - Página 11. Item 10.3. As licitantes poderão concorrer 

aos 3 lotes em que se divide o objeto da presente licitação, mas 
a uma mesma licitante, direta ou indiretamente, isoladamente 
ou em consórcio, controlada, coligada, controladora ou perten-
cente ao mesmo grupo societário da licitante, não poderão ser 
adjudicados mais de um lote, exceto na hipótese de não haver 
propostas de outros licitantes para o lote.

Pergunta: caso a empresa participe e seja vencedora em 
mais de um lote ela poderá escolher o lote onde pretende 
executar o serviço?

RESPOSTA:
Não. A escolha será realizada conforme os critérios objeti-

vos oriundos de alteração no edital.
4.4 - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Página 25. 

3.2.17.1. O tempo para remoção do veículo, contado a partir 
do momento da chegada do guincho prancha junto ao veículo 
a ser removido até o momento em que o guincho tenha condi-
ções de se locomover com segurança, com o veículo guinchado, 
não poderá exceder a 10 (dez) minutos.

Pergunta: Esse tempo não pode ser flexibilizado? Pois em 
pesquisa informal verifiquei que esse tempo pode variar de 
acordo com a via onde o veículo se encontra, se a via é um 
aclive ou declive, se a via está muito movimentada, chuva, 
sol, etc...

RESPOSTA:
Não pode ser flexibilizado. Considerando que, na média do 

último ano, a porcentagem de remoções com tempo superior 
a dez minutos esteve abaixo de 1% e considerando que a 
operação de remoção de veículo pode causar obstrução da 
via, consideramos que dez minutos é tempo razoável para não 
causar impacto no trânsito.

4.5 - ANEXO I – A ESPECIFICAÇÃO DOS GUINCHOS. Página 
40. Item 3.1. Os guinchos do tipo prancha deverão:3.1.1. Ser 
zero Km.

Pergunta: Poderia ser admitido guincho usado, mas res-
peitando o especificado no item 6.9.4 do Anexo I – Termo de 
Referência os veículos não poderão ter idade superior a 5 anos?

RESPOSTA:
Esclarecemos que o Termo de Referência requer que os 

guinchos sejam 0 km para evitar manutenções constantes. A 
admissão de guinchos usados, porém com idade inferior a 5 
anos aplica-se aos guinchos que, porventura, as contratadas 
pretendam utilizar como substitutos da frota nos momentos 
de manutenção preventiva e corretiva dos guinchos titulares, 
em consonância aos itens 6.9.4 e 6.9.5 do termo de referência.

4.6 - ANEXO VI – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO. 
Páginas 104,105 e 106

Com relação ao item 13 da Planilha de Composição de 
Custo – Locação de Pátio, os valores da locação dos imóveis 
não estão corretos, pois os imóveis da região Norte/Oeste, por 
ser uma região central, são mais valorizados que as outras 
regiões, esses valores não estão condizentes com a realidade 
de mercado.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020
CONSULTA PÚBLICA 02/2020
Em atendimento ao Decreto Municipal nº 48.042/06, 

publicamos a análise das sugestões apresentadas no âm-
bito da Consulta Pública 02/2020.

Manifestação 01 – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
DE PÁTIOS, GUINCHOS E DEPÓSITOS DE VEÍCULOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – APPADESP

1.1- Adoção de modelo de concessão com prazo de dez 
anos, prorrogável por igual período se atendidas as exigências 
de qualidade.

RESPOSTA:
Tendo em vista que somente a Administração Direta pode 

delegar a execução de serviço público por meio de concessão 
e que a CET integra a Administração Indireta, esta Companhia 
não possui eventual autorização legal do Poder Concedente 
para licitar o objeto por concessão.

1.2 - Prever “Ponto de equilíbrio” ou “linha de corte”, caso 
a quantidade mínima de apreensões prevista no edital não seja 
atingida.

RESPOSTA:
Não existe meta de apreensões a ser atingida uma vez 

que a adoção de medida administrativa de remoção do veículo 
infrator e outras solicitações é de responsabilidade do agente 
CET. Esclarecemos também que o pagamento se dará através 
da disponibilização do guincho. Havendo menor ou maior 
demanda no decorrer do contrato será procedida a devida 
adequação dos quantitativos em conformidade ao Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênio da CET.

1.3 - Exigência de melhor qualificação técnica das licitan-
tes, como comprovação de preparação e realização de leilões, 
comprovação de central de controle operacional, monitoramen-
to e rastreabilidade de guinchos.

RESPOSTA:
Na licitação em comento não estão inclusos serviços de 

realização de leilões, a central de operações é da própria CET 
e o monitoramento e rastreabilidade de guinchos não são os 
serviços de maior relevância, razões pelas quais não serão 
acrescidos à qualificação técnica. Salientamos que o art. 47, 
§2º, do RILCC, assim como a usual Lei Geral de Licitações, prevê 
que a exigência relativa à capacitação técnica será limitada à 
parcela de maior relevância ou valor significativo.

1.4 - Adoção de critério de julgamento da licitação para 
maior outorga de entrada, mantendo também uma outorga 
mensal. A outorga de entrada poderá ser parcelada em dois 
anos.

RESPOSTA:
Não se aplicando o regime de concessão conforme disposto 

na questão 1.1, entendemos que este item fica prejudicado.
1.5- Não ter impedimentos de participação em mais de 

um lote.
RESPOSTA:
Não há impedimento de participação em mais de um lote. 

A licitante poderá participar nos três lotes, mas só poderá ser 
adjudicado 1 lote por licitante. O edital será alterado para 
esclarecer essa questão.

1.6 - Permitir a terceirização dos serviços de rebocamento 
de veículos.

RESPOSTA:
O rebocamento (Remoção do veículo), ao lado da admi-

nistração do pátio, é o serviço de maior relevância na pretensa 
contratação, razão pela qual não pode ser subcontratado sob 
pena de esvaziar a exigência da qualificação técnica e desvir-
tuar a licitação.

1.7 - Fornecimento de aplicativo para acionamento pelos 
policiais e agentes.

RESPOSTA:
O acionamento para a remoção do veículo se dará apenas 

pelo agente CET através de comunicação com a Administração 
do Pátio, sendo desnecessário o custo com a elaboração de 
aplicativo para tanto.

1.8 - Permitir o compartilhamento de pátios entre órgãos 
públicos.

RESPOSTA:
Considerando que no âmbito Municipal apenas a CET faz 

uso do serviço de guincho e pátio nos termos do TR e não 
havendo qualquer previsão ou convênio entre a Prefeitura e o 
Governo do Estado de aplicabilidade atual, entendemos que a 
previsão neste momento não é conveniente e poderia implicar 
em custos indevidos à licitação.

1.9 - Redução do período de garantia de execução para um 
ano ao invés do período total do contrato.

RESPOSTA:
O Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convê-

nios-RILCC prevê o teto de 5% do valor contrato. Assim, consi-
derando já as exigências de qualificação econômica-financeira 
e bem como o vulto da contratação, o edital define que deverá 
ser prestada garantia em 2% do valor do contrato; ou seja, não 
sendo exigido o teto e se aproximando do valor teto/ano. Por 
estas razões, mantemos o montante previsto.

1.10 - Redução dos valores referentes ao Seguro RC Ope-
rações.

RESPOSTA:
Diante do envolvimento constante de bens de terceiros, 

entendemos cabível a manutenção do Seguro RC Operações, 
conforme previsto o TR.

Manifestação02 –POTENZA ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇAO LTDA

2.1 - Conforme análise do Patrimonio Liquido, apenas para 
as licitantes que não obtiverem a pontuação igual ou superior a 
1,00 (um), para os índices de Liquidez Corrente (LC), de Liquidez 
Geral (LG) e de Solvência Geral (SG), poderá ser considerada 
habilitada a empresa que comprovar Patrimonio Líquido Mí-
nimo, superior a 10% (dez por cento) do valor estimado, que 
poderá ser comprovado por meio de balanço patrimonial, apre-
sentado na forma do item 11.2.2.1, efetuando a comprovação 
dos valores para cada lote, como segue:

Lote, Orçamento Estimado, Valor Mínimo a ser Comprovado
1, R$ 65.717.908,16 , R$6.571.790,82
2, R$ 60.500.038,88, R$ 6.050.003,88
3, R$ 62.069.212,56, R$ 6.206.921,25
Pergunta: O valor mínimo a ser comprovado por lote cor-

respondente ao valor anual do lote (12 meses) ou ao valor da 
contratação de 48 (quarenta e oito) meses.

RESPOSTA:
Dispõe o art.48, §4°, do RILLC que “ O valor do patrimônio 

líquido a que se refere o § 3° não poderá exceder a 20% (vinte 
por cento) do valor estimado da contratação (...)”. Desta forma, 
apesar do vulto da contratação e tendo em vista a garantia 
contratual já preconizada, informamos que o valor mínimo a 
ser comprovado por lote corresponde ao valor estimado da 
contratação (48 meses).

Manifestação03 – ZETTA FROTAS LTDA
3.1 - Sugestão: Habilitar a contratação de guinchos, leves, 

médio e pesado também por locação, sendo 0km; No Edital exi-
ge que sejam guinchos direto da Proprietário ou arrendamento, 
porém, devido ao prazo de mobilização e implantação dos 
guinchos entre 60 dias ou 90 dias, nesse período de pandemia, 
várias empresas em “stand by” entendemos que a possibilidade 
de atender o prazo de 60 até 90 dias seria fundamental a 
possibilidade de ser próprio, arrendado ou locado de 3º desde 
que seja 0 km.

RESPOSTA:
Considerando não haver previsão para o fim da situação 

de pandemia que se apresenta, considerando o tempo em que 
a presente licitação tramitará até a sua finalização e, conside-
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