
 
 
 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
 

COMUNICADO 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 001/2014 

ESCLARECIMENTOS 

A Comissão Especial de Licitação designada através da Resolução SH - 31/2014, de 04-11-2014, 
para julgamento da Concorrência Internacional 001/2014, cujo objeto é a concessão 
administrativa destinada à implantação de 14.124 Habitações de Interesse Social e Habitações 
de Mercado Popular na região central da Cidade de São Paulo e a prestação de serviços de 
desenvolvimento de Trabalho Técnico Social de Pré e Pós Ocupação, de Apoio à Gestão 
Condominial e gestão de carteira de mutuários e manutenção predial, torna públicos os pedidos 
de esclarecimentos apresentados nos termos da Cláusula Sétima do Edital e respectivas 
respostas: 

QUESTÃO 1 

P.: Assunto: PPP habitacional. Bom dia, eu gostaria de obter informações de como posso 
cadastrar minha empresa para ter acesso ao novo edital lançado ontem? 

RESPOSTA 1 

O Edital está disponível para download no site da Secretaria da Habitação, no endereço 
www.habitação.sp.gov.br, no campo PPP HABITACIONAL’ – Região Cenbtral – Cidade de São 
Paulo. Poderá ser obtido, também, em mídia eletrônica, bastando comparecer na sede da 
Secretaria da Habitação, no 16º andar, munido de um DVD gravável. Qualquer dúvida ou 
dificuldade, por favor, volte a fazer contato.  

QUESTÃO 2 

P.: Boa tarde, Gostaria de saber como adquirir o Edital da PPP Habitação. Agradeço 
antecipadamente, 

RESPOSTA 2 

Senhor. O Edital está disponível no site da Secretaria da Habitação, no endereço 
www.habitacao.sp.gov.br , no campo PPP HABITACIONAL´- Região Central - Cidade de São Paulo. 
Poderá ser obtido, também, em mídia eletrônica, bastando comparecer na sede da Secretaria 
da Habitação, no 16º andar, munido de um DVD gravável. Qualquer dúvida ou dificuldade, por 
favor, volte a fazer contato. 

QUESTÃO 3 

"Por favor como faço para manifestar interesse em participar do programa que vai construir 
casas no centro de SP devido à Concorrência Pública Internacional aberta ontem e divulgada na 
mídia? Vi que as habitações são destinadas para pessoas que trabalham no centro mas moram 
em bairros afastados que é meu caso." 
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RESPOSTA 3 

Senhora. Esclarecemos que a fase atual de contratação da Parceria Público-Privada Habitacional 
- Região Central consiste no lançamento do Edital de Licitação objetivando a contratação da 
construção dos empreendimentos habitacionais e prestação de serviços, sendo certo que foi 
designada Sessão Pública para receber propostas de empresas ou consórcios interessadas para 
o dia 14 de novembro próximo futuro. Assim, após encerrado o processo licitatório e somente 
se houver êxito na contratação de empresa ou consórcio para a construção das moradias é que 
terá início o cadastro das famílias interessadas na aquisição das mesmas. Esclarecemos, por fim, 
que na época oportuna se dará ampla divulgação do processo de cadastro objetivando conferir 
igualdade de oportunidade a todas as famílias interessadas e que preencham os requisitos para 
a aquisição das moradias mencionadas. 

 

QUESTÃO 4 

P.: Gostaria de maiores informações de como participar desse programa e quando estará 
disponivel as inscrições, eu me enquadro nos requisitos pois pago aluguel e trabalho atualmente 
na area central... Obrigado 

RESPOSTA 4 

Senhor. Esclarecemos que a fase atual de contratação da Parceria Público-Privada Habitacional 
- Região Central consiste no lançamento do Edital de Licitação objetivando a contratação da 
construção dos empreendimentos habitacionais e prestação de serviços, sendo certo que foi 
designada Sessão Pública para receber propostas de empresas ou consórcios interessadas para 
o dia 14 de novembro próximo futuro. Assim, após encerrado o processo licitatório e somente 
se houver êxito na contratação de empresa ou consórcio para a construção das moradias é que 
terá início o cadastro das famílias interessadas na aquisição das mesmas. Esclarecemos, por fim, 
que na época oportuna se dará ampla divulgação do processo de cadastro objetivando conferir 
igualdade de oportunidade a todas as famílias interessadas e que preencham os requisitos para 
a aquisição das moradias mencionadas. 

QUESTÃO 5 

P.: Bom dia. Conforme orientação, solicito o envio do edital de PPP, pois ainda não está 
disponível no site da Secretaria de Habitação. Obrigada. 

RESPOSTA 5 

O Edital está disponível no site da Secretaria da Habitação, no endereço 
www.habitacao.sp.gov.br, no campo PPP HABITACIONAL - Região Central - Cidade de São Paulo. 
Qualquer dúvida ou dificuldade, por favor, volte a fazer contato. 

QUESTÃO 6 
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Gostaria de esclarecer algumas dúvidas com relação ao Edital de Concorrência Internacional nº 
001/2014 (PPP Habitacional do Centro de São Paulo), tendo em vista que o prazo para pedir 
esclarecimentos à Administração está próximo de se encerrar.  Inicialmente, observa-se que 
dentre os anexos do Edital da PPP que foram publicados no site da Casa Paulista, alguns contêm 
apenas uma primeira página. Especificamente com relação ao arquivo denominado "4.08 Anexo 
Contrato - ANEXO VIII - Contrato de Garantia de Pagamento da Contraprestação", há 
informações que não constam do site? Isto é, existe uma minuta para este Contrato de Garantia 
da mesma forma como existe uma minuta (já disponibilizada) para o Contrato de PPP? Além 
disso, segundo notícias referentes a essa PPP, foram aproveitados três estudos técnicos na 
elaboração do Edital da Concorrência. Além dos estudos concluídos pela URBEM, que já localizei 
online, como eu poderia ter acesso aos estudos do "Consórcio Reviva São Paulo" e do "Bairro 
Novo Empreendimentos Imobiliários S/A e Arquiteto Pedro Taddei e Associados Ltda."? 

RESPOSTA 6 

Senhora. O Edital está disponível no site da Secretaria da Habitação, no endereço 
www.habitacao.sp.gov.br, no campo PPP HABITACIONAL - Região Central - Cidade de São Paulo. 
Qualquer dúvida ou dificuldade, por favor, volte a fazer contato. Com relação aos anexos onde 
consta apenas a primeira página, trata-se de documentos que integrarão o contrato, ainda a ser 
produzidos, a exemplo do "4.08 Anexo Contrato - ANEXO VIII - Contrato de Garantia de 
Pagamento da Contraprestação", que será elaborado de acordo com as diretrizes gerais 
constantes da minuta do CONTRATO. Vide cláusula 25, da minuta do CONTRATO. Os estudos 
referidos estão disponíveis, inclusive na sede da Secretaria da Habitação, situada na Rua Boa 
Vista, 170, Centro, São Paulo.  

QUESTÃO 7 

Edital 2.1.17. Quando começam e quando terminam os recebimentos das contraprestações 
da Parcela A, Parcela B e Parcela C? 

RESPOSTA 7 

Vide Cláusulas 7.2 e 7.4 da minuta do CONTRATO. O Término dos pagamentos se dará no último 
mês de vigência do Contrato. 

QUESTÃO 8 

Minuta do Contrato 5. 6 O cronograma para implementação dos lotes começa a contar 
só depois do Poder Concedente disponibilizar integralmente as areas de acordo com 5.6 do 
Contrato? 

RESPOSTA 8 

O cronograma para a IMPLANTAÇÃO das obras começa a fluir da data da emissão da Declaração 
de Início de Vigência pelo PODER CONCEDENTE (Contrato - Cláusula 5.7). 

QUESTÃO 9 
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Minuta do Contrato 21.5.1 Os atrasos deverão ser indenizado com uma extensão 
proporcional do prazo de concessão, correto? 

RESPOSTA 9 

Vide Cláusula 5.7.1 da Minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 10 

Edital 2.1.19 A contribuição condominial poderá ser exigida para os compradores de 
unidades de HIS? 

RESPOSTA 10 

Sim, desde que não inclua serviços e despesas abrangidos pela PARCELA B integrante da 
CONTRAPRESTAÇÃO 

QUESTÃO 11 

Edital 2.1.32 Qual é o cálculo do Fluxo de Caixa Marginal? 

RESPOTA 11 

Vide Cláusula 22.15 da Minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 12 

Edital 2.2.8. Confirmar que acontecerá uma readequação econômico-financeira do contrato 
caso os valores dos subitens 2.1.56 a 2.1.61 sejam modificados. 

RESPOSTA 12 

As hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro estão previstas na cláusula 22 da Minuta do 
CONTRATO. 

QUESTÃO 13 

Edital 3.1.1 No caso de implementação de HIS, o edital não contempla dentro do seu objeto 
a aquisição e disponibilização dos terrenos necessários para HIS. Pode se inferir que esses 
terrenos serão doados a título gratuito pelo poder concedente? Neste caso, serão também 
desimpedidos? 

RESPOSTA 13 

Vide cláusula 5.6 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 14 

Minuta de contrato 2.11 Prevê-se a possibilidade da concessionária realizar 
incorporações imobiliárias em conjunto com o Poder Concedente. Isso significa que, caso a área 
seja o Poder Concedente, esse poderá entrar via permuta no empreendimento?   
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RESPOSTA 14 

Não. 

QUESTÃO 15 

Edital 3.6 Já que os empreendimentos HMP terão que incluir HIS, como será resarcido a 
concessionária o valor implícito do terreno equivalente as unidades HIS entregues?  

RESPOSTA 15 

Na forma da Cláusula XX cabe ao PODER CONCEDENTE disponibilizar as áreas para 
IMPLANTAÇÃO de todas as HIS. 

QUESTÃO 16 

Minuta de contrato 21.4.3 Os passivos ambientais que serão identificados pela 
concessionária antes de ser celebrado o termo de transferência serão portanto de 
responsabilidade do Poder Concedente? 

RESPOSTA 16 

Vide cláusula 21.5.3 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 17 

Minuta de contrato 13.7 Quais serão os critérios para qualificar culpa ou dolo atribuível a 
Concessionária no caso de atraso de aprovação de projetos junto ao orgãos públicos 
competentes? 

RESPOSTA 17 

A avaliação será feita de acordo com especificidades do caso concreto. 

QUESTÃO 18 

Minuta de contrato 21.4.19 Quais critérios objetivos qualificariam a culpa da Concessionária 
no atraso da obtenção das licenças ambientais?    

RESPOSTA 18 

A avaliação será feita de acordo com especificidades do caso concreto. 

QUESTÃO 19 

Edital 13.6.6 Quais serão as etapas do processo de desapropriação dos terrenos privados?  

RESPOSTA 19 

Vide cláusula 29.1.2 e subitens da minuta do CONTRATO. 
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QUESTÃO 20 

Edital 2.1.30 Pelo edital, os equipamentos públicos a serem entregues são unicamente 
aqueles detalhados no anexo como “infraestrutura pública” ou existem outros equipamentos 
além desses? Existem estudos de engenharia ou desenhos em relação a esses equipamentos 
públicos? 

RESPOSTA 20 

Ratifica-se o disposto no Anexo II - DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS. Vide disposto 
nas Cláusulas 3.1.1, “b” e  6.3 do EDITAL. 

QUESTÃO 21 

Edital 2.1.30 Qual o prazo para construção dos equipamentos e das infraestruturas 
públicas? 

RESPOSTA 21 

A IMPLANTAÇÃO dos equipamentos públicos e todas as demais obras habitacionais ou não 
habitacionais deverá ser compatível com o cronograma fixado no ANEXO II - DIRETRIZES PARA 
AS INTERVENÇÕES URBANAS. 

QUESTÃO 22 

Edital 2.1.30 Que tipo de manutenção e gestão precisarão estes equipamentos? 

RESPOSTA 22: 

Os equipamentos públicos, após concluídos deverão ser transferidos aos seus destinatários 
finais. Até que se dê a transferência a manutenção deverá ser aquela adequada à sua 
preservação. 

QUESTÃO 23 

Edital 20. e 21. Poderão ser constituidas SPEs subsidiária da SPE principal que será a 
Concessionária com fim de atuar nas Obras ou nos Serviços a serem prestados? 

RESPOSTA 23 

Vide Cláusula 19 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 24 

Edital 1.4. As 2.000 unidades direcionadas a Associações e Entidades Habilitadas deverão 
ser doadas ou poderão também ser comercializadas? Quantas unidades são para cada lote?  

RESPOSTA 24 
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As duas mil unidades deverão ser comercializadas, nos mesmos termos que as demais. O 
número de unidades por lote será definido pelo PODER CONCEDENTE observado o critério fixado 
na cláusula 1.4.4 do Anexo VII - DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES 
HABITAIONAIS. 

QUESTÃO 25 

Edital 3.1.1 A secretaria disponibilizara um levantamento cadastral com a relação dos lotes 
e áreas a serem desapropriadas e imóveis e áreas a serem demolidas? 

RESPOSTA 25 

Vide Cláusula 5.2.1 e seus subitens da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 26 

Edital Anexo II Item 2 A secretaria disponibilizara um projeto ou levantamento cadastral com 
a relação dos lotes a serem edificados? Inclusive com a relação de áreas disponíveis?  

RESPOSTA 26 

Vide Cláusula 5.2.1 e seus subitens da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 27 

Edital 12 No ato da entrega da documentação de habilitação, a não apresentação da “Carta de 
Conforto”, onde a instituição financeira avalia a capacidade econômica do consórcio e um item 
que pode inabilitar a proponente? 

RESPOSTA 27 

Vide cláusula 13.3.2 e 13.4 da minuta do EDITAL. 

QUESTÃO 28 

Edital  

Anexo II 

Item 1 Qual o coeficiente vertical, e aproveitamento de construção esperado pela área 
esperada pelo governo 

RESPOSTA 28 

Caberá exclusivamente à CONCESSIONÁRIA promover levantamento pormenorizado para a 
elaboração dos projetos necessários à execução do objeto do CONTRATO. 

QUESTÃO 29 

Necessidades de pagamentos de gastos extras não mensurados no Edital serão ressarcidas? 
Como? 

Rua Boa Vista 170, 16º andar – Blocos 01 e 03, Centro, São Paulo, CEP 01014-930. 
Telefone: 011 2505.2394/2505.2954 

   



 
 
 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
 

RESPOSTA 29 

Vide cláusula 24 do CONTRATO e seus subitens. 

QUESTÃO 30 

Edital 3.3.1 Caso não haja viabilidade de venda para HMP na Faixa 5, podemos vender na 
Faixa 6?  

RESPOSTA 30 

Não. 

QUESTÃO 31 

Edital 3.6 Esclarecer o artigo 3.6 do edital pois ele poderia inviabilizar acesso ao FAR pelo 
MCMV.  

RESPOSTA 31 

Vide cláusulas 6.3 da minuta do EDITAL. 

QUESTÃO 32 

É permitido que possamos ter acesso ao FAR para empreendimentos Mistos? 

RESPOSTA 32 

Vide cláusulas 6.3 da minuta do EDITAL. 

QUESTÃO 33 

Caso a lista de compradores HIS não for adequada para solicitar financiamento a Casa Paulista 
irá ampliar o número de participantes possíveis no programa?  

RESPOSTA 33 

Vide cláusula 3 e seus subitens, do Anexo VII - DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS 
UNIDADES HABITACIONAIS. 

QUESTÃO 34 

A concessionária pode ter a possibilidade de ofertar outras unidades para famílias fora da 
listagem do Governo mas dentro das Faixas de Renda combinadas? 

RESPOSTA 34 

Vide cláusula 3 e seus subitens, do Anexo VII - DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO DAS 
UNIDADES HABITACIONAIS. 

QUESTÃO 35 
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Anexo III Minuta do Contrato 

2.1.1.3, 3.1.4.1 e 41 LICENÇAS E ALVARÁS 

(a) Considerando que o Anexo IX não traz qualquer informação sobre compensações, obras ou 
providências de mitigação de ordem urbanística, social ou ambiental, é correto afirmar que os 
custos e riscos dessas medidas são do Poder Concedente? 

(b) É correto afirmar que o conceito de desídia da cláusula 3.1.4.1 significa o não atendimento 
injustificado dos prazos fixados pelos órgãos competentes para providências envolvendo 
licenças e alvarás? 

RESPOSTA 35 

(a)Vide Cláusula 21 minuta do CONTRATO. 

(b) A constatação de desídia será de acordo com as especificidades do caso concreto. 

QUESTÃO 36 

Anexo III Minuta do Contrato 

2.1.6 e Anexo VI MANUTENÇÃO PREDIAL 

(a) Em caso de mau uso das instalações pelos adquirentes, a Concessionária será responsável 
por consertos e reparos? 

(b) em caso de conduta dolosa ou culposa dos adquirentes ou de terceiros (disposição de 
resíduos que entupam os sistemas hidrossanitários, danos à pintura etc.), a Concessionária será 
responsável por consertos e reparos? 

(c) A manutenção de elevadores é a padrão do mercado para edifícios residenciais?  

RESPOSTA 36 

(a) A responsabilidade pelos reparos deverá ser aferida em cada caso concreto. 

(b) A responsabilidade pelos reparos deverá ser aferida em cada caso concreto 

( c) Sim. 

QUESTÃO 37 

Anexo III Minuta do Contrato 

2.5  DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA ADEQUADA DAS HMPS 

É correto afirmar que a contratação de corretores configura oferta adequada de HMPS? 

RESPOSTA 37 
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Não. Vide cláusulas 2.5 e 2.5.1 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 38 

Anexo III Minuta do Contrato 

5.1 ETAPA PRELIMINAR  

Considerando que o Contrato traz dois conceitos envolvendo os terrenos, quais sejam, indicação 
e disponibilização, a simples indicação dos terrenos, sem a aceitação da Concessionária, é 
suficiente para o início do prazo do Contrato? 

RESPOSTA 38 

 Vide cláusulas 5.5 e 29.1.1.6 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 39 

Anexo III Minuta do Contrato 

5.2  PRAZO DO CONTRATO 

Considerando desconhecimento inicial dos terrenos, eventuais atrasos nas aprovações de 
projeto e emissão de licenças por órgãos públicos decorrentes de peculiaridades dos terrenos 
disponibilizados pelo Poder Concedente resultarão em prorrogações automáticas do prazo da 
concessão? 

RESPOSTA 39 

Não. Vide o disposto na Cláusula 21.5.9 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 40 

Anexo III Minuta do Contrato 

5.7.1 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PRAZOS EM CASO DE ATRASO NA 
DISPONIBILIZAÇÃO DOS TERRENOS  

Além da prorrogação do prazo, o privado poderá pleitear reequilíbrio econômico-financeiro via 
aumento da contraprestação ou indenização para compensar suas despesas indiretas?  

RESPOSTA 40 

Vide cláusulas 5.7.1 e 21.5.1 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 41 

Anexo III Minuta do Contrato  

7.4 PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MEDIANTE ACEITE DAS UNIDADES, AVERBAÇÃO 
DOS EMPREENDIMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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É correto afirmar que será necessário o habite-se e sua averbação para o aceite das unidades e 
pagamento da contraprestação pelo Poder Concedente?   

RESPOSTA 41 

Sim. Vide cláusula 7.4 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 42 

Anexo III Minuta do Contrato 

7.4.1 e 12 FISCALIZAÇÃO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO E VERIFICADOR INDEPENDENTE DOS 
SERVIÇOS 

Considerando que o BNDES e outros possíveis financiadores exigem a contratação de terceiros 
para avaliar a performance do parceiro privado em PPPs, é correto afirmar que, caso o Poder 
Concedente não formalize a contratação seja da empresa de fiscalização da fase de implantação 
seja do verificador da prestação dos serviços,  a Concessionária poderá contratá-los? 

RESPOSTA 42 

Não. Vide cláusulas 11 e 12 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 43 

Anexo III Minuta do Contrato 

13.11.2 AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES SOMENTE 
SERÁ INADIMPLEMENTO EM CASO DE CULPA OU DOLO DA CONCESSIONÁRIA 

É correto afirmar que o sentido de culpa ou dolo corresponde ao de desídia previsto na cláusula 
3.1.4.1? 

RESPOSTA 43 

A aferição da culpa ou dolo se dará de acordo com as especificidades do caso concreto. 

QUESTÃO 44 

Anexo III Minuta do Contrato 

21.1 RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR TODOS OS RISCOS DA CONCESSÃO 

Considerando que, por desconhecimento inicial dos terrenos, não é possível detalhar a matriz 
de risco da concessionária, é correto afirmar que a concessionária assume apenas os riscos que 
lhe são expressamente alocados no Contrato?  

RESPOSTA 44 

Não. Vide Cláusula 21.1 da Minuta do Contrato. 
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QUESTÃO 45 

Anexo III Minuta do Contrato 

21.3 IMPOSSIBILIDADE DE REEQUILÍBRIO DECORRENTE DE EVENTO SEM ALOCAÇÃO 
EXPRESSA DO PODER PÚBLICO 

É correto afirmar que todos os riscos relacionados às condições físicas e jurídicas dos imóveis de 
HIS são do Poder Concedente? 

RESPOSTA 45 

Não. Vide Cláusulas 21.4 e 21.5 da Minuta do Contrato e seus subitens. 

QUESTÃO 46 

Anexo III Minuta do Contrato 

21.4.17 EMBARGO DO EMPREENDIMENTO, NOVOS CUSTOS, NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS, 
NECESSIDADE DE NOVAS APROVAÇÕES E LICENÇAS 

Se as compensações são eventuais e não estão nas diretrizes, é correto afirmar que são risco do 
Poder Concedente? 

RESPOSTA 46 

Vide cláusula 21.4 e 21.4.17da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 47 

Anexo III Minuta do Contrato 

21.5.1 NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS TERRENOS A PARTIR DO 12 MÊS 

Considerando que o prejuízo da não indicação dos imóveis no prazo é óbvio, haja vista as 
despesas indiretas, é correto afirmar que o privado terá reequilíbrio automático do Contrato, 
devendo apenas demonstrar a extensão dos seus prejuízos?   

RESPOSTA 47 

 Vide cláusulas 5.7.1 e 21.5.1 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 48 

Anexo III Minuta do Contrato 

22.8.3 NÃO CABERÁ REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO QUANDO A CONCESSIONÁRIA 
CONCORRER DIRETA OU INDIRETAMENTE PARA O FATO QUE DEU ENSEJO AO DESEQUILÍBRIO  

É correto afirmar que eventual concorrência da Concessionária para o evento ensejador do 
desequilíbrio será avaliada a partir de dolo ou culpa grave dela? 
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RESPOSTA 48 

Ratifica-se o disposto na cláusula 22.8.3 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 49 

Anexo III Minuta do Contrato  

23.4 A CONCESSIONÁRIA DEVERÁ SOLUCIONAR QUALQUER PENDÊNCIA RELATIVA AO 
SINISTRO OCORRIDO 

É correto afirmar que “solucionar qualquer pendência” restringe-se à apresentação de 
documentos e informações razoáveis sobre o sinsitro? 

RESPOSTA 49 

Ratifica-se o disposto na cláusula 23.4 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 50 

Anexo III Minuta do Contrato 

23.18 A COBERTURA DOS SEGUROS NÃO EXCLUI OU REDUZ AS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

É correto afirmar que a responsabilidade da Concessionária está restrita a atos de culpa ou dolo 
de sua parte, excluindo qualquer fato de terceiro, caso fortuito e de força maior? 

RESPOSTA 50 

Não. 

QUESTÃO 51 

Anexo III Minuta do Contrato 

25.8 NÃO RECONSTITUIÇÃO DA GARANTIA DO CCP 

É correto afirmar que a garantia não será automaticamente reconstituída, dependendo, 
portanto, do ressarcimento do Poder Concedente? 

RESPOSTA 51 

Vide cláusula 25.9 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 52 

Anexo III Minuta do Contrato 

28.6.1 ALIENAÇÃO DAS ÁREAS NÃO HABITACIONAIS 
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É correto afirmar que a Concessionária poderá definir, ao seu critério, o valor de venda das 
unidades não habitacionais? 

RESPOSTA 52 

Não. Ratifica-se o disposto na cláusula 28.6.1 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 53 

Anexo III Minuta do Contrato 

29.1.1.5 TRANSFERÊNCIA DOMINIAL  

É correto afirmar que os riscos de (i) não cooperação do proprietário tabular e (ii) 
impossibilidade de processamento dos projetos habitacionais perante os órgãos técnicos 
competentes até a regularização da propriedade são do Poder Concedente?   

RESPOSTA 53 

 Vide cláusula 21 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 54 

Anexo III Minuta do Contrato 

29.1.1.6 RECUSA DOS TERRENOS DISPONIBILIZADOS 

(a) Considerando que o Contrato traz dois conceitos envolvendo os terrenos, quais sejam, 
indicação e disponibilização, é correto afirmar que o parceiro privado poderá apresentar recusa 
já na fase de indicação, antes mesmo da disponibilização? 

(b) É correto afirmar que se caracteriza como razão técnica para recusa de um terreno o fato de 
o custo de obra prevista para ele superar o custo médio aferível a partir da proposta comercial 
do parceiro privado? 

RESPOSTA 54 

a) Sim, nos termos da cláusula 29.1.1.6 

b) A análise da justificativa técnica deverá se dar de acordo com as especificidades do caso 
concreto. 

QUESTÃO 55 

Anexo III Minuta do Contrato 

30.1 CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

É correto afirmar que danos causados por culpa grave ou dolo (i) dos usuários das unidades e/ou 
(ii) de terceiros, podem ser considerados força maior? 
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RESPOSTA 55 

Não. 

QUESTÃO 56 

Anexo III Minuta do Contrato 

30.5 DESCONSIDERAÇÃO DE EVENTO DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO DE RISCO 
SEGURÁVEL HÁ PELO MENOS 2 ANOS NO PAÍS  

É correto afirmar que o custo de seguros surgidos após a assinatura do Contrato, os quais, 
portanto, não poderiam ter sido precificados na proposta da Concessionária, será repassado 
para a contraprestação pública?   

RESPOSTA 56 

Não. 

QUESTÃO 57 

Anexo III Minuta do Contrato  

31.2.7.1 MULTA MENSAL DE 100 MIL REAIS NA NÃO CONTRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO 
DOS SEGUROS 

É correto afirmar que tal multa restringe-se aos seguros expressamente enumerados na cláusula 
23.14 do Contrato? 

RESPOSTA 57 

Não. Ratifica-se o disposto na cláusula 31.2.7.1. 

QUESTÃO 58 

Anexo III Minuta do Contrato 

31.3 PROCEDIMENTO DAS SANÇÕES 

É correto afirmar que antes de sua aplicação, as sanções podem ser discutidas na Junta Técnica 
ou no procedimento arbitral?  

RESPOSTA 58 

Não. Ratifica-se o disposto na cláusula 31.3. 

QUESTÃO 59 

Anexo III Minuta do Contrato 
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35.2.4 CADUCIDADE – EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS GARANTIAS E 
SEGUROS 

É correto afirmar que essa cláusula se aplica exclusivamente aos seguros expressamente listados 
na cláusula 23.14 do Contrato? 

RESPOSTA 59 

Não. Ratifica-se o disposto na cláusula 35.2.4. 

QUESTÃO 60 

Anexo III Minuta do Contrato 

36.4 RESCIÇÃO – NÃO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES 

(a) É correto afirmar que, após 12 meses de inadimplemento pelo Poder Concedente, a rescisão 
contratual independe de ação judicial?  

(b) Qual o limite para o prazo de retomada de pagamentos pelo Poder Concedente?   

RESPOSTA 60 

A) Não. Vide cláusula 36.1 da minuta do CONTRATO. 

b) Vide o disposto na cláusula 36.4, da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 61 

Anexo III Minuta do Contrato 

43.2 CÂMARA DE ARBITRAGEM – INDICAÇÃO 

É preciso haver acordo sobre a Câmara Arbitral ou esta será, necessariamente, a indicada pela 
parte notificante? 

RESPOSTA 61 

Sim. É preciso haver acordo. 

QUESTÃO 62 

Solicitamos informar: quantos edifícios devem-se considerar para implantar em cada terreno? 

RESPOSTA 62: 

Vide cláusula 3.1.1, “b”, do EDITAL.  

QUESTÃO 63 

Quantos terrenos estão considerados para cada Lote? 
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RESPOSTA 63 

Vide Cláusula 5.2.1.2 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 64 

Para que seja cumprida a entrega de 5% das implantações de HIS até o final do ano 01, pergunta-
se: quantos terrenos serão entregues livres e desimpedidos pelo Poder Concedente até o 6° 
(sexto) mês contado do término da etapa preliminar? 

RESPOSTA 64 

Vide cláusula 5.6 da minuta do CONTRATO e seus subitens. 

QUESTÃO 65 

Para atendimento ao conceito de "Fruição dos equipamentos públicos e infraestrutura pública" 
estipulado no Anexo 11, solicitamos informar: 

a) Quais são as quantidades e os respectivos locais e terrenos onde deverão ser implantados os 
equipamentos públicos. Solicitamos, também, informar o cronograma de entrega dos terrenos 
pelo Poder Concedente e o respectivo cronograma de entrega das Implantações por parte da 
Concessionária. 

b) Quais são as quantidades e os respectivos locais e terrenos onde deverão ser implantadas as 
infraestruturas públicas. Solicitamos, também, informar o cronograma de entrega das áreas pelo 
Poder Concedente e o respectivo cronograma de entrega das implantações por parte da 
Concessionária. 

RESPOSTA 65 

Vide ANEXO II - DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS, que integra o EDITAL. 

QUESTÃO 66 

Solicitamos informar se há, efetivamente, a exigência de instalação de sistema se aquecimento 
a gás para chuveiro, incluindo os aquecedores de passagem e duchas. 

RESPOSTA 66 

Reporta-se ao item 1.4.6.3 do quadro de especificações mínimas, integrante do ANEXO II - 
DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS, que integra o EDITAL 

QUESTÃO 67 

Em relação aos terrenos a serem entregues pelo Poder Concedente, pergunta-se: a 
responsabilidade pela vigilância dos terrenos imóveis será sempre do Poder Concedente? Em 
caso contrário, pergunta-se: quantos terrenos devem-se considerar por lote e por qual prazo 
deve-se considerar a vigilância para cada terreno? 
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RESPOSTA 67 

Reporta-se à cláusula 10.1.13 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 68 

 De quem será a responsabilidade pela vigilância no período compreendido entre a entrega das 
unidades de HIS ao Poder Concedente e o término da ocupação das respectivas unidades 
habitacionais? 

RESPOSTA 68 

A entrega das unidades habitacionais pela CONCESSIONÁRIA se dará diretamente aos 
ADQUIRENTES. Reporta-se à cláusula 15.2 da minuta do CONTRATO 

QUESTÃO 69 

 Solicitamos informar quantas maquetes físicas serão exigidas para cada lote, assim como a 
escala, o padrão e o que dever ser contemplado em cada maquete. 

RESPOSTA 69 

Caberá à CONCESSIONÁRIA definir o número de maquetes necessárias a ilustrar as intervenções 
previstas nos projetos por ela elaborados.  

QUESTÃO 70 

Solicitamos ratificar se a Poder Concedente será o responsável pelo pagamento I 

Desembolso dos seguintes itens: 

c) Compensação Ambiental? 

d) Passivo Ambiental? 

e) Remoção ou remanejamento de Interferências? 

f) Paralisação devido a eventual descoberta de objetos de interesse geológico ou arqueológico? 

g) Comunicação e/ou acompanhamento social de pessoal afetado, ou não? 

h) Averbação de unidades autónomas? 

i) Terrenos e respectivas construções de edificações de comércio ou serviço fora do térreo  das 
unidades  habitacionais  de HIS? 

j) Invasões, aluguel social, relocação de famílias ou acompanhamento social? 

k) Levantamento, monitoramento, remediação, recuperação de áreas contaminadas e de 
ocupações irregulares, assim como, as medidas de mitigação e/ou compensações ambientais? 
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l) Reforma, restauro, readequação ou adaptação de imóveis tombados pelo património  
histórico? 

m) Idem, para Galpões e edificações industriais? 

n) Eventual infraestrutura urbana exigida pelo Município de São Paulo por ocasião da aprovação 
do Projeto Legal? 

o) Terrenos indicados e eventualmente não entregues? 

p) Compensação de tráfego? 

RESPOSTA 70 

Itens “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o” e “p”. Reporta-se à matriz de riscos 
definida na cláusula 21 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 71 

Solicitamos informar o que compreende em términos de construção de HIS e o que deve 
efetivamente ser considerado na implantação das edificações, os seguintes pontos: (1) 
Preparação para futura implantação de sistema de energia solar; (2) 
coleta/estocagem/tratamento final de lixo e (3) reuso de água. 

RESPOSTA 71 

Vide diretrizes gerais e específicas constantes do ANEXO II – DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES 
URBNANAS. 

QUESTÃO 72 

O entendimento do Edital e do Anexo II é de que a construção de comércio no térreo dos 
edifícios de HIS é obrigatório. Este entendimento está correto? 

RESPOSTA 72 

Sim. Vide cláusulas 28.2 e 28.3 da minuta do CONTRATO. e 

QUESTÃO 73 

Solicitamos informar se os edifícios poderão seguir rigorosamente o mesmo padrão, inclusive 
com as mesmas alturas, acabamentos e sistemas construtivos, diferentemente do preconizado 
no Anexo II com relação à diversidade arquitetônica. 

RESPOSTA 73 

Não. Vide ANEXO II – DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS. 

QUESTÃO 74 
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Como devem ser as especificações (tamanho, equipamentos, demandas, entre outros) do 
comércio do térreo, pois há necessidade de conhecimento para poder escolher o sistema 
construtivo? 

RESPOSTA 74 

Constitui atribuição da CONCESSIONÁRIA a elaboração dos projetos necessários à 
IMPLANTAÇÃO do OBJETO do CONTRATO, de acordo com as especificações mínimas fixadas no 
ANEXO II - DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS, nas posturas municipais e legislação 
aplicável. 

QUESTÃO 75 

É obrigatório a utilização de cerâmica até o teto na cozinha I área de serviço? 

RESPOSTA 75 

Vide o disposto no item 1.4.2.8  Revestimento de Paredes em Áreas Molhadas do ANBEXO II – 
DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBNAS. 

QUESTÃO 76 

É obrigatório a utilização de piso de cerâmica nas áreas comuns (corredores, acessos, entre 
outros)? 

RESPOSTA 76 

Vide item 1.4.2.9 do quadro de especificações mínimas, integrante do ANEXO II - DIRETRIZES 
PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS, que integra o EDITAL. 

QUESTÃO 77 

É obrigatório a utilização de rodapé de cerâmica nas unidades respectivas áreas comuns? 

RESPOSTA 77 

Vide item 1.4.2.12 do quadro de especificações mínimas, integrante do ANEXO II - DIRETRIZES 
PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS, que integra o EDITAL. 

QUESTÃO 78 

Como devem ser considerados o volume a demolir e o respectivo transporte nos terrenos que 
serão disponibilizados pelo Poder Concedente? As demolições serão de que tipo de material: 
concreto, concreto armado, alvenaria ou outro tipo? 

RESPOSTA 78 

Vide Cláusulas 3.1.2 e 5.5 da minuta do CONTRATO e seus subitens. 

QUESTÃO 79 
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Os terrenos fornecidos, segundo entendimento, poderão ter a área construída considerando o 
máximo coeficiente de aproveitamento permitido para cada um deles. No entanto, segundo o 
Anexo 11, os conjuntos edificados deverão estabelecer com os vizinhos relações de 
continuidade e equivalência, o que pode acarretar em restrições de área construída. A diferença 
entre a área possível de ser construída com coeficiente de aproveitamento máximo e  aquela 
construída respeitando-se o Anexo 11poderá acarretar custos de aquisição de terrenos.   O 
Poder Concedente será o responsável por adquirir estes terrenos adicionais? 

RESPOSTA 79 

A CONCESSIONÁRIA deverá definir o tipo de fundação após a realização dos levantamentos e 
pesquisas de que trata a cláusula 5.5e seus subitens, da minuta do CONTRATO, às quais se 
reporta. 

QUESTÃO 80 

Qual o tipo de fundação deverá ser considerado, visto que não há informay6es sobre os 
terrenos? 

RESPOSTA 80 

A CONCESSIONÁRIA deverá definir o tipo de fundação após a realização dos levantamentos e 
pesquisas de que trata a cláusula 5.5e seus subitens, da minuta do CONTRATO, às quais se 
reporta. 

QUESTÃO 81 

Caso ocorra atraso na entrega dos terrenos pelo Poder Concedente inferior a 12 meses, haverá  
algum tipo de acréscimo de prazo e/ou compensação económico- financeira? 

RESPOSTA 81 

Vide cláusula 5.7.1 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 82 

Em que considerações deverá ser entregue equipamentos públicos (mobiliados, em pleno 
funcionamento, apenas com acabamento final de obra, entre outros)? 

RESPOSTA 82 

Vide item 1.5 do ANEXO II - DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS, do EDITAL. 

QUESTÃO 83 

Redes públicas (água, luz, gás natural, entre outros) que necessitem de potencialização por 
conta dos empreendimentos são de responsabilidade do Poder Concedente? 

RESPOSTA 83 
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Não. 

QUESTÃO 84 

O Poder Concedente será responsável pela aprovação dos projetos básicos e/ou executivos? 
Caso positivo, como será feito esse processo de aprovação? 

RESPOSTA 84 

Não. Prejudicado. 

QUESTÃO 85 

Quais as tipologias que deverão ser adotadas para os apartamentos adaptáveis? Deverão ser 
seguidos os percentuais de apartamentos de 01 dormitório, 02 dormitórios e 03 dormitórios  
iguais aos convencionais? 

RESPOSTA 85 

Vide item 1.4.11.2 - Unidades Habitacionais Adaptáveis do Anexo II de Edital 

QUESTÃO 86 

Como é de conhecimento, existem várias unidades habitacionais sendo desenvolvidas no centro 
da cidade de São Paulo, como características semelhantes as exigidas neste projeto, porém com 
o custo maior do que o limite da Casa Paulista, existe alguma garantia de que este projeto seja 
enquadrado no minha casa minha vida? 

RESPOSTA 86 

Não. 

QUESTÃO 87 

Como conhecido, o Poder Concedente é responsável pela doação dos terrenos, porém, o 
investimento na construção das unidades habitacionais e os equipamentos públicos e 
comerciais associados são superiores ao recebimento das alienações fiduciárias das unidades 
habitacionais, este diferencial será pago em 16 anos pelo poder concedente? Com isso a SPE 
terá que captar o diferencial junto a instituições financeiras? 

RESPOSTA 87 

Sim, na forma de CONTRAPRESTAÇÃO. Sim. 

QUESTÃO 88 

Como fica, se o Poder Concedente não conseguir disponibilizar na lista, mutuários elegíveis para 
o financiamento? Pois s depois de finalizado a obra, a SPE inicia a amortização do investimento 
e começa o custeio da operação. 
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RESPOSTA 88 

Vide cláusula 21.5.8 da minuta do EDITAL. 

QUESTÃO 89 

Anexo II do Edital Item 1.1.15 

Será possível obter financiamento do FAR para as unidades HIS RF1 e RF2 enquadrados como 
uso misto através da CEF no modelo MCMV? 

RESPOSTA 89 

Vide Cláusula 6.3 do EDITAL. 

QUESTÃO 90 

Haverá algum tipo de financiamento para construção das unidades específico da Caixa 
Econômica Federal ou do Banco do Brasil? 

RESPOSTA 90 

Vide Cláusula 6.3 do EDITAL. 

QUESTÃO 91 

Anexo III do Edital item 5.2.1.2 e 5.5 

Quais os motivos e critérios para a Concessionária poder declarar inviável um terreno indicado 
pelo Poder Concedente? 

RESPOSTA 91 

Vide Cláusula 29.1.1.6 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 92 

Anexo III do Edital item 2.1.4, 2.3.4, 5.2.1.2 e 5.6.1 e 29.11 

A indicação dos lotes para a construção dos primeiros 5% das unidades HIS e HMP será feita com 
antecedência mínima necessária para aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes e 
execução das obras?  

RESPOSTA 92 

Vide cláusula 5.6.1 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 93 

Anexo III do Edital item 13.7 e 21.4.19 
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Quais os motivos e critérios para o Poder Concedente responsabilizar a Concessionária no caso 
de atraso na aprovação dos projetos arquitetônicos e licenças de aprovação e instalação e 
licenças ambientais junto aos órgãos públicos competentes?  

RESPOSTA 93 

Vide cláusula 21 da minuta do CONTRATO, verificadas as especificidades do caso concreto. 

QUESTÃO 94 

Anexo II do Edital item 1.1.2 e Anexo III do Edital item 2.9 

Será possível implantar prédios para HIS e HMP de acordo com o gabarito máximo permitido 
pela Lei de Zoneamento aplicável para cada lote? 

RESPOSTA 94 

Vide Anexo II – DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS e Cláusulas 2.1.1.2 e 21.4.29 da 
minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 95 

Edital Item 13.6.9 e Anexo III do Edital Item 2.5.3 Caso o Poder Concedente decida 
comprar as unidades HMP não vendidas o valor a ser pago incluirá além do custo de construção 
e impostos, o lucro mínimo esperado em uma incorporação imobiliária? 

RESPOSTA 95 

Ratifica-se o disposto nas cláusulas 2.5.3 do EDITAL e 13.6.9 da Minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 96 

Anexo III do Edital Item 2.1.3 e Anexo VI Item 6.1 e Anexo VII Item 1.3.1.1 e) Caberá 
reequilíbrio para a Concessionária caso o Poder Concedente não apresente a lista de famílias 
para as faixas RF1 a RF4 até a data de entrega das unidades pela mesma? 

RESPOSTA 96 

Vide disposto na cláusula 21.5.8 da minuta do CONTRATO. 

QUESTÃO 97 

Edital Item 3.6 

Será possível a implantação de empreendimentos compostos exclusivamente por HMP desde 
que atendido o número mínimo de HIS em cada lote? 

RESPOSTA 97 

Vide Anexo II do EDITAL – DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS. 

Rua Boa Vista 170, 16º andar – Blocos 01 e 03, Centro, São Paulo, CEP 01014-930. 
Telefone: 011 2505.2394/2505.2954 

   



 
 
 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
 

Ratifica-se o disposto na cláusula 3.6 do EDITAL. 

QUESTÃO 98 

Edital Item 3.6 

Será possível a implantação de empreendimentos compostos exclusivamente por HMP em uma 
mesma ZEIS desde que atendido o número mínimo de HIS de acordo com a Lei de Zoneamento 
especifica? 

RESPOSTA 98 

Vide Anexo II do EDITAL – DIRETRIZES PARA AS INTERVENÇÕES URBANAS. Ratifica-se o disposto 
na cláusula 3.6 do EDITAL. 

QUESTÃO 99 

Edital Itens 2.1.56 a 2.1.61 e 2.2.8 

Qual será o critério de reequilíbrio contratual caso os valores sejam alterados?  

RESPOSTA 99 

 As hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro estão previstas na cláusula 22 da Minuta do 
CONTRATO. 

QUESTÃO 100 

Anexo III do Edital Itens 2.1.3.1.1, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.7.1.1, 2.2.7.1.2, 2.2.7.2.1, 
2.2.7.3.1, 2.2.7.4.1, 2.3.3.1.1, 2.3.3.2.1 e 2.3.3.2.2 

A entrega da infraestrutura pública e dos equipamentos comunitários para cada lote seguirá o 
cronograma de entrega das unidades conforme previsto para cada lote? 

RESPOSTA 100 

Sim. 
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