CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2013/SMDU
REGISTRO DA 2ª REUNIÃO COM O CONSÓRCIO
URBEM/BACCO/LEVISKY em 23/03/2016

Pauta da reunião:
1 – Análise do projeto funcional – Comparação entre os estudos elaborados pela Bacco
e Vetec;
2 – Revisão do Plano de Trabalho – R3

Principais pontos discutidos na reunião:

PROJETO FUNCIONAL APOIO URBANO NORTE
• Apresentado pelo Consórcio URBEM/BACCO/LEVISKY a análise técnica do
projeto funcional para o Apoio Urbano Norte, como demonstrado abaixo nas
imagens extraídas da apresentação:

Nota: Consórcio disponibilizou a apresentação – arquivada na rede eletrônica da SPUrbanismo

• SPUrbanismo resumiu a análise apresentada, informando que 5 trechos
(01,06,08,09 e 10) apresentados estão em concordância, 2 trechos (04 e 07)
necessitam de esclarecimentos e 3 trechos (02,03 e 05) há discordâncias nas
soluções.
• SPUrbanismo informou que o projeto funcional foi desenvolvido e acordado pelo
Grupo de Trabalho formado pela SPTrans, CET, SPUrbanismo e SPObras,
gestora do contrato VETEC, e adotou as seguintes premissas:
− Implantação da nova via de caráter urbano atrelada à criação de nova frente
de desenvolvimento urbano com conexão direta com o entorno da cidade,
incentivando o uso do transporte público, permitindo transferências entre
corredores e até diferentes modais;
− SPTrans recomendou para que o desenvolvimento do BRT alcance maior
efetividade as declividades em pequenas extensões poderá ter para via até
8% e para as paradas no máximo 5%;

− Reforçou-se que tanto o Consórcio quanto a Prefeitura seguiram as mesmas
premissas e objetivos para o projeto, uma vez já definidas no edital da PMI e
Relatório Resumo.
• SPUrbanismo informou também que as soluções para os trechos 02, 03 e 05
foram as melhores acordadas na fase do desenvolvimento do projeto funcional
com as empresas de energia e por fim esclareceu as soluções dos trechos 04 e
07.
• SPUrbanismo esclareceu que as companhias elétricas elaboraram, a pedido da
SPUrbanismo, um Termo de Referência para contratação do estudo de
viabilidade para o enterramento da linha de transmissão com o objetivo de
consolidar uma solução técnica entre as companhias e o projeto resultando em
um modelo faseado de viabilidade econômico-financeiro.
PLANO TRABALHO:
• SPUrbanismo apontou que as atividades do Plano de Trabalho concentra-se
nas questões de projeto e questões urbanísticas e em menor foco nas
modelagens jurídicas e econômicas, desta forma necessita-se buscar o
equilíbrio, visando responder os questionamentos do Relatório Intermediário
• Consórcio esclareceu que houve grandes avanços na modelagem jurídica e que
a modelagem econômica dar-se-á na etapa final, quando as questões
urbanísticas e jurídicas estiverem mais evoluídas. Informou também que o Plano
de Trabalho será revisado frente às estas questões

Encaminhamentos acordados:
1. Consórcio: apresentar na próxima reunião as soluções detalhadas para os
trechos 2, 3 e 5 e os custos de investimentos comparativamente ao projeto
funcional em avaliação.
2. Consórcio: agendar reunião técnica com a SPUrbanismo para esclarecimentos
adicionais e detalhados do projeto funcional
3. SPUrbanismo: encaminhar o Termo de Referência para contratação do estudo
de viabilidade para o enterramento da linha de transmissão
4. Consorcio: encaminhar
reunião.

a revisão do Plano de Trabalho como discutido em

São Paulo, 23 de março de 2016.
Registro consolidado por Carla Poma - Superintendente de Desenvolvimento – SPUrbanismo
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Anexo 1: LISTA DE PRESENÇA

Anexo 2: PLANO DE TRABALHO – VERSÃO 3

