
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2018-SPP  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018-0.021.832-6 

 

Respostas enviadas em 28/03/2018: 

 

Esclarecemos que os produtos entregues pela futura Contratada consistem naqueles indicados 
no item 4, do Termo de Referência. Contudo, adicionamos que a Contratada poderá 
apresentar outros documentos, caso seja identificado pela própria, como fundamentais para a 
elaboração das suas recomendações, no que diz respeito à destinação mais adequada de cada 
um dos Ativos Imobiliários. 

Recordamos, por fim, que as recomendações devem ser acompanhadas de dados e fatos que 
demonstrem as viabilidades econômica, jurídica e operacional dos modelos de negócio 
idealizados. 

Questão 1: Para efeitos de montagem de orçamento para confecção de nossa proposta, 
estamos considerando que este levantamento de documentos estará restrito 
exclusivamente aos 359 imóveis em questão, sem a necessidade de levantamento de 
documentos de vizinhos e confrontantes. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Sim, está correto o entendimento. 

Questão 2: Também estamos considerando que nos casos em que não houver matrícula do 
imóvel, o estudo deverá apontar essa situação e indicar o caminho a ser seguido para a 
devida regularização, sem o levantamento de documentos adicionais. Estamos corretos em 
nosso entendimento?  

Não, o entendimento está incorreto no tocante ao levantamento de documentos adicionais. 
Ainda que o imóvel não possua matrícula, mas, havendo outros documentos que embasem a 
recomendação realizada, estes deverão ser fornecidos, uma vez que o item 3.1.1.b, do Termo 
de Referência prevê a obtenção de documentos já existentes juntos aos órgãos competentes, 
não se limitando a matrícula. 

Esclarece-se, ainda, que a Contratada deverá detalhar a situação de cada imóvel, os 
problemas, as possíveis soluções e a estimativa de prazo para a sua regularização, quando for 
o caso, conforme o produto indicado no item 4.1.1., do Termo de Referência. 

Questão 3: Assim, estamos considerando que o estudo fará levantamento da situação dos 
imóveis com base nos dados disponíveis oferecidos pela PMSP, onde se pode informar se o 
imóvel tem ou não restrição de tombamento, se está localizado em área com potencial de 
contaminação, de manancial ou de proteção ambiental, e se possui pendências financeiras. 
Não estamos considerando, no caso CETESB, a investigação ambiental prévia, que seria 
necessária para se estimar custo e prazo da descontaminação. No caso de imóvel que esteja 
em área envoltória de bem tombado não regulamentada (isto é, em que os parâmetros 



edilícios específicos não estejam definidos e dependam de avaliação discricionária dos 
órgãos de preservação), não consideramos efetuar consulta formal específica aos órgãos de 
preservação para conhecimento das restrições incidentes sobre o imóvel. Estes estudos 
deverão ser aprofundados posteriormente, dependendo do destino a eles indicados. 
Estamos corretos em nosso entendimento?  

O estudo a ser desenvolvido pela Contratada será realizado com base na lista de imóveis 
fornecida, contendo dados que possibilitem a localização de cada um deles. Em referência as 
questões relativas à investigação ambiental prévia e à consulta formal específica aos órgãos de 
preservação, informa-se que essas deverão ser indicadas como medidas atinentes a justificar a 
sua recomendação, para que, posteriormente, possibilitem o maior aprofundamento pelo 
Poder Público. 

Questão 4: Logo, estamos considerando que o licitante fará a identificação dos principais 
obstáculos à alienação dos imóveis com base nos documentos cartoriais levantados, restrito 
exclusivamente aos 359 imóveis em questão e de outras informações disponíveis 
publicamente. Em caso da não obtenção de tais documentos e/ou certidões, decorrente de 
dificuldades apresentadas por quaisquer órgãos públicos ou de outra natureza, o estudo 
apresentará em seu relatório, uma sugestão sobre o melhor caminho para obtenção das 
Matrículas dos imóveis que não as têm, ou para solução de outros problemas que venham a 
ser identificados. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. Ressalvamos, no entanto, que para o levantamento de 
documentos, a Contratada deverá considerar os contidos nos órgãos competentes, inclusive os 
órgãos de serviço notarial e registral, conforme o item 3.1.1.b, do Termo de Referência, caso 
necessários para a sua recomendação. 

Questão 5: Estamos considerando que o licitante fará a marcação na quadra fiscal dos 359 
imóveis em questão, como forma de atender a solicitação “fornecimento de plantas de 
implantação”. Podemos utilizar este procedimento? 

A planta de implantação deverá ser elaborada com o objetivo de se obter, em um momento 
posterior à execução do Contrato, as matrículas dos imóveis que não as possuem. Caso a 
marcação na quadra fiscal possibilite a mencionada obtenção, o entendimento desta SPP é o 
de poderá ser utilizado este procedimento. 

Questão 6: Também não estaremos considerando a identificação de todos os confrontantes 
para determinar-se “planta de implantação”, uma vez que desconhecendo-se a quantidade 
de imóveis no edital que demandariam essas pesquisas adicionais nos registros imobiliários 
estão nessa situação. Assim, fica difícil estimar volume de trabalho a ser empregado para 
atender o tema “plantas de implantação” solicitadas no edital. Podemos adotar esta 
premissa? 

Sim, a premissa pode ser adotada. 

Questão 7: Desta forma, estamos considerando que será feito um georreferenciamento 
indicativo para localização do imóvel, bastando indicar um ponto (arquivo kmz) no Google 
Earth. Estamos corretos em nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto, conforme o Anexo II do Termo de Referência. 



Questão 8: Assim, estamos considerando que será feito um estudo preliminar indicativo de 
viabilidade econômica, sem avaliações formais com base na ABNT, e sim considerando os 
dados disponíveis em fontes públicas de informação, tais como fipezap, sites de imobiliárias 
e incorporadoras, que servirão de base para posterior aprofundamento de estudos, 
dependendo da destinação que a PMSP efetivamente dará ao imóvel. Estamos corretos em 
nosso entendimento? 

Sim, o entendimento está correto. 

Questão 9: Caberá ao licitante vencedor, como especialista contratado, definir critérios para 
classificar os imóveis avaliados e sugerir as destinações mais adequadas com os dados 
disponíveis, para uma forma de alienação como “mais adequada” que outra. Essa análise e 
recomendação será apresentada, considerando-se, além dos dois modelos de negócio 
indicados (alienação por FII e alienação por licitação), outras possíveis destinações, que 
serão identificados após o conhecimento dos imóveis e ao longo do estudo dos mesmos. 
Estão de acordo com esse nosso entendimento?  

Sim, o entendimento está correto. O objetivo da atividade descrita no item 3.1.3 é justamente 
o de se obter a recomendação mais adequada de destinação de cada um dos Ativos 
Imobiliários.  

Esclarece-se que como outras possíveis destinações e além dos modelos de negócio indicados 
no item 3.1.3.a, a Contratada deverá observar opção da utilização do imóvel em eventual 
prestação de serviço público.  

Questão 10: Sobre o prazo de 5 dias após o conhecimento da lista dos imóveis, que coincide 
com a assinatura do contrato, entendemos ser prazo muito curto para que sirva de base para 
acompanhamento e para liberação de pagamentos. Sugerimos que o contrato permita a 
construção final de cronograma ao final do primeiro mês de trabalho. É possível considerar 
esta sugestão? 

Não é possível, uma vez que a Contratada deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias da data da 
assinatura do Contrato, o Plano de Trabalho, contendo o cronograma de execução das 
atividades contratadas e das entregas dos produtos mencionados no Termo de Referência.  

Todavia, elucida-se que caso haja necessidade de eventuais alterações no Plano de Trabalho, a 
Contratada poderá solicitar eventuais ajustes, nos termos do item 5.2., do Termo de 
Referência. Além disso, informa-se que na hipótese de inviabilidade do cumprimento de 
qualquer atividade dentro do prazo estabelecido no Plano de Trabalho, a Contratante poderá 
autorizar a alteração dos prazos fixados, revendo-se o Plano de Trabalho, desde que haja 
justificativa adequada para tanto, conforme o item 5.4., do citado instrumento. 

Questão 11: Juntamente com a lista de imóveis, será entregue uma lista de prioridades. A 
indicação de prioridade para um determinado imóvel implica em cumprir os 3 itens do 
contrato referentes a este imóvel no prazo determinado pela Contratante ou apenas os itens 
1 e 2? Entendemos que haverá um prazo mínimo razoável, e que o licitante vencedor 
atenderá a Contratante desde que esta priorização não comprometa a entrega dos estudos 
dentro do prazo de 180 dias. Será possível atender-se a esta sugestão? 

A prioridade contida no item 6.2., do Termo de Referência, tem como finalidade a indicação 
dos imóveis que a Contratada deverá iniciar os seus trabalhos, sem comprometer, com isso, no 



prazo final do Contrato, uma vez que compete à própria Contratada elaborar o Plano de 
Trabalho, obedecendo ao prazo de execução do Contrato.  

Lembra-se que o Plano de Trabalho deverá conter o cronograma de execução e a realização 
das atividades, considerando, inclusive os imóveis prioritários que serão disponibilizados com a 
lista de imóveis. Ressalta-se, por fim, a possibilidade da execução da Fase 2 
independentemente do encerramento de todas as atividades da Fase 1, condicionado o seu 
início à prévia aprovação pela Contratante das entregas já concluídas e à emissão da respectiva 
Ordem de Serviço, com base no item 6.2.2., do Termo de Referência.  

Questão 12: Sobre os relatórios fotográficos, é especificado no Item 5 do anexo 2 do TR que  
“tais relatórios deverão conter fotos e anotações que ilustrem a atual situação dos imóveis, 
notadamente, mas não se limitando a elas, as eventuais circunstâncias impeditivas ou de 
qualquer modo relevantes para as operações”. A fim de esclarecer o solicitado, solicitamos 
exemplificar o que seriam “circunstâncias impeditivas” e, que outras circunstâncias 
poderiam ser consideradas relevantes para a operação. Solicitamos esclarecer também como 
deveremos proceder caso o imóvel esteja ocupado, ou sem possibilidade de acesso. 

Os relatórios fotográficos deverão ser utilizados para comprovar a situação atual de cada 
imóvel, inclusive, para justificar as eventuais circunstâncias impeditivas ou relevantes para as 
operações identificadas pela Contratada para a elaboração de sua recomendação. Esclarece-se 
que circunstâncias impeditivas são quaisquer situações que a Contratada de depare que a 
impossibilite de realizar o relatório fotográfico aprofundado, como, por exemplo, a ocupação e 
a impossibilidade de acesso a um determinado imóvel. Nessas situações, a procedência deverá 
ser ajustada no caso em concreto. 

Questão 13: O vencedor desta licitação, após atuar como Estruturador, poderá futuramente 
participar de licitação como Gestor ou como Consultor Imobiliário? 

O entendimento desta SPP é o de que a Contratada no presente certame não estará impedida 
de participar de licitações futuras cujo objeto consista na alienação de algum dos imóveis 
municipais ou na administração e gestão do Fundo Imobiliário. O impedimento previsto no art. 
9, I, da Lei 8.666/1993 restringe-se ao autor do "projeto básico ou executivo" de futura 
licitação ou execução de obra ou serviço de engenharia (art. 6º, IX, daLei 8.666/1993). 
 
Ademais, as minutas-padrão objeto do item 4.2., do Anexo I do Edital, consistem em 
documentos abstratos, padronizados, contendo apenas as regras de conteúdo geral, sem as 
especificações legalmente necessárias a qualquer futura licitação. Não contemplam a 
identificação precisa e concreta do objeto, a indicação dos elementos capazes de propiciar 
avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, a definição dos 
métodos, a estratégia de suprimento, o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de 
mercado, o cronograma físico-financeiro e outros dados indispensáveis do projeto básico ou 
termo de referência definitivo que eventualmente pudessem limitar ou frustrar a competição 
ou sua realização. 
 
Questão 14: Com relação ao profissional com qualificação técnica comprovada em projeto de 
assessoria jurídica relacionado à estruturação de instrumento de mercado de capitais 
lastreado em Ativos Imobiliários, consideramos que este profissional seja contratado pela 
empresa licitante, mesmo que a licitante vencedora não tenha em seu Contrato Social o 
objeto relacionado à matéria jurídica. Podemos seguir com esse entendimento? 
 



O entendimento desta SPP é o de que não há óbice caso a contração sinalizada na questão 
atenda os requisitos previstos no Edital. Contudo, ressalva-se que para a licitante se tornar 
vencedora ela deverá atender todos os requisitos de habilitação previstos no Edital. 
 
Questão 15: Documentação do CGPatri. Por se tratar de órgão interno da PMSP, sugerimos 
que a SPP se adiante e faça a solicitação dos documentos relativos aos 359 imóveis e os 
entregue ao licitante vencedor. Com isso, ganhará tempo e evitará justificações de 
prorrogações de prazo decorrentes de atraso na obtenção de documentos junto ao CGPatri. 
A SPP pode acatar esta sugestão? 
 
Não, pois as demandas à Coordenadoria de Gestão do Patrimônio (“CGPATRI”) ocorrerão na 
medida em que as necessidades forem surgidas e identificadas, durante a execução do 
Contrato, mediante a provocação do Contratante ou da Contratada. Recorde-se que CGPATRI 
atuará apenas como um órgão auxiliar, bem como dentro dos limites de sua competência.  
 
Questão 16: Esclarecer sobre 30 dias para emissão do recibo e de aceite a partir da entrega 
dos produtos. Parece adequado para entrega do produto final, porém quanto aos 
pagamentos intermediários, poderia ter um prazo menor? 
 
O prazo estabelecido encontra amparo no limite previsto no artigo 40, inciso XIV, alínea "a" da 
Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
A fixação deste prazo, todavia, não traduz necessariamente que para a realização do 
pagamento, o transcurso do aprazado será obrigatório. Explica-se que o ínterim foi apontado 
como o adequado para possibilitar o tempo hábil para que a Contratante avalie os produtos e 
os encaminhe para a Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, acompanhados de 
sua análise crítica, uma vez que a emissão do aceite será condicionada à prévia aprovação da 
Secretaria. 
 
 


