
Exmo. Sr. Secr. Fernando de Mello Franco,

Conforme a solicitação de V. Ex.ª, manifestada por meio do Chamamento Público Nº 

001/2013/SMDU (doravante “Chamamento Público”), a Construtora Andrade Gutierrez 

S.A. (doravante “CONSAG”) e a Construtora Queiroz Galvão S.A. (doravante “CQG”) (do-

ravante em conjunto “grupo de estudos”) têm o prazer de entregar os Estudos de Pré-

-viabilidade desenvolvidos para a região do Arco Tietê, elaborados a partir de um grupo 

de estudos formado por ambas as empresas.

O objetivo destes Estudos foi a concepção de Modelagem Urbanística, Socioeconô-

mica e Jurídica para o Arco Tietê, em caráter de pré-viabilidade. Assim, a aliança de 

ambas as empresas viabilizou o compartilhamento de experiências, conhecimentos 

e interesses, de modo a produzir o conteúdo objetivado para o presente documento, 

visando atender a todos os requisitos e interesses da Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Urbano (doravante “SMDU”) e da Prefeitura Municipal de São Paulo 

(doravante “PMSP”) para o Arco Tietê.

Este documento contempla contextualização, análises e propostas por nós desenvolvi-

das, bem como as premissas estipuladas pelos planos estratégicos já existentes para a 

cidade de São Paulo.

O horizonte de análise destes Estudos foi 2040, período este alinhado ao Plano Diretor 

Estratégico da cidade de São Paulo e ao Plano SP2040.

Cabe ressaltar que o escopo e conteúdo deste documento estão restritos às diretrizes 

disponibilizadas pela SMDU e às informações coletadas no website da PMSP e aos tra-

balhos desenvolvidos pela nossa equipe de pro8ssionais. 

Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nossas propostas de melhorias para a 

região do Arco Tietê e, salientamos assim, nosso completo interesse na continuidade de 

nossa parceria no desenvolvimento destes estudos.

Atenciosamente,

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

R. Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 | 10º andar

CEP 04571-020 

São Paulo  |  SP  |  Brasil

tel. 11 5502.2000

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

Construtora Queiroz Galvão S.A.

Construtora Queiroz Galvão S.A.

Construtora Queiroz Galvão S.A.

R. Dr. Renato Paes de Barros, 750 | 18º andar

CEP 045530-001  

São Paulo  |  SP  |  Brasil

tel. 11 2824.2100

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Prefeitura Municipal de São Paulo

Rua São Bento, 405, 17º e 18º andar,  Centro
01011-100  
São Paulo | SP | Brasil
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