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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E AS SUGESTÕES APERESENTADAS NA CONSULTA PÚBLICA 
 

# Doc./ Anexo Item Dúvida Resposta  

1 Edital  Item 
1.1. (f) 

O item 1.1. (f) traz a seguinte definição para o termo “Área da Concessão”: 
“área destinada à implantação do OBJETO, com 21.685,50 m 2 e que está 
localizada ao sul da ÁREA DA CONCENTRAÇÃO DO SAMBÓDROMO do 
Anhembi [...]”.Em razão de estudos detalhados e minuciosos acerca do 
imóvel sobre o qual deverá ser construída a Arena Multiuso, entendemos 
que a área da concessão deveria corresponder, de fato, a 21.685,50 m². A 
esta metragem, entendemos que deve ser agregada à área da arena área 
adicional de 1.970,40m²  (conforme já indicamos no âmbito do 
Procedimento de Manifestação de Interesse) hoje pertencente à 
concentração do carnaval, consistente na extensão da parte frontal das 
arquibancadas no sentido do Palácio de Exposições, para a implantação 
de uma arena com capacidade para 20.000 pessoas. O nosso 
entendimento é que o espaço restante para a área de concentração é 
suficiente para os carros alegóricos se posicionarem em direção a faixa de 
rolagem do sambódromo. Assim, o objeto da Concessão deverá totalizar 
23.655,90 m² de área total. Dito isso, há a necessidade de adequação da 
definição do termo “Área da Concessão”, de modo a contemplar este 
quantitativo, para que a futura Concessionária disponha de estrutura física 
compatível com os padrões da Arena Multiuso a ser desenvolvida.Assim, 
entendemos que a sugestão será acatada na documentação a ser 
divulgada para a licitação. O nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. Não há viabilidade 
técnica para a utilização das áreas além da área 
objeto da concessão. 
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Consulta Pública 
Processo Administrativo n.º 014/2015 

Chamamento Público DPR nº 001/2015 
OBJETO: Arena Multiuso.  

2 Edital 

Item 3 e 
item 3 
do 
Anexo 
III ("Da 
Situaçã
o da 
Área) 

O item 3 do Edital define o objeto da licitação, o qual é devidamente 
pormenorizado no Anexo 3 do instrumento convocatório (“Da Situação da 
Área”). Entre outras disposições, o Anexo 3, mais especificamente 2 em 
seu item 3, detalha a área sobre a qual a Concessionaria deverá construir 
e operar a Arena Multiuso.Ocorre que, mediante pesquisa independente, 
constatou-se que, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tramita 
Ação de Retificação de Registro Público (Processo nº 1092831-
56.2014.8.26.0100), em que, basicamente, é discutida a regularização do 
registro de área que, conforme alegado, coincide com o local onde deverá 
ser construída a Arena Multiuso.  Em vista do acima exposto, questiona-se: 
(i) qual a posição da SP Turismo, dos demais órgãos componentes da 
Administração Pública municipal e, sobretudo, da Procuradoria do 
Município de São Paulo sobre a propriedade da área objeto da presente 
concessão?; e (ii) quais medidas seriam tomadas pela municipalidade com 
o escopo de garantir a segurança jurídica necessária ao projeto, 
especialmente no que tange à transferência da área da concessão de 
forma livre e isenta de quaisquer ônus ou gravames? 

A ação nº 1092831-56.2014.8.26.0100, proposta 
por Adilson de Souza Bezerra, tem como partes 
interessadas o 2º Oficial de Registro de Imóveis, 
1º Oficial de Registro de Imóveis e o 8º Oficial de 
Registro de Imóveis. Até o presente momento, a 
São Paulo Turismo não foi citada ou intimada a se 
manifestar nos autos. De todo modo, a minuta do 
contrato já prevê que caso resultado de ação 
judicial eventualmente onere, impeça ou 
impossibilite a concessionária de prestar integral 
ou parcialmente os serviços objeto da concessão, 
tal fato poderá reequilíbrio econômico-financeiro 
ao seu favor, exceto nas hipóteses em que a 
concessionária houver dado causa à situação 
sobre a qual estiver fundada a ação. 
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3 Edital Item 4.1 

O item 4.1 do Edital determina que a Licitação será julgada exclusivamente 
com base no critério de maior valor de Outorga Mensal Proposta a ser 
paga pela Concessionária ao Poder Concedente.Ocorre que, considerando 
a necessidade de remuneração do Poder Público e a que a futura 
concessionária deverá ser dotada de alta expertise na operação de 
empreendimentos condizentes com a Arena Multiuso, propõe-se a adoção 
do critério de julgamento de melhor proposta, em razão da combinação 
dos critérios de maior outorga a ser paga para a Prefeitura (i.e., maior valor 
de Outorga Mensal Proposta), cumulado com o de melhor técnica.Dessa 
maneira, e como sugestão, deverão ser adotados os critérios que 
sugerimos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse que 
embasou os estudos sugestivos da Concessão (Chamamento Público DPR 
01/2015; Processo Administrativo 014/2015). Para tanto, no que diz 
respeito às Propostas Técnicas, as Notas Técnicas de cada Proponente, 
calculadas com 2 (duas) casas decimais, sem qualquer arredondamento, 
devem ser determinadas por meio das notas atribuídas a cada um dos 
requisitos que apresentamos em nossa documentação (notadamente no 
Anexo IX-A – Requisitos de Pontuação da Proposta Técnica), com a 
aplicação da seguinte fórmula e levando-se em consideração a somatória 
da pontuação obtida por meio dos atestados e documento de Metodologia 
de Execuçãoapresentados: NT = A + B + C + D + E + F Na qual: NT = Nota 
Técnica;A = Pontuação da Experiência Técnica da Proponente na 
exploração comercial de arenas multiuso ou espaços de natureza 
semelhante;B = Pontuação da Experiência Técnica da Proponente na 
organização, promoção, condução e demais atividades necessárias para a 
realização de eventos de entretenimento e assemelhados;C = Pontuação 
da Experiência Técnica da Proponente na geração de receitas, por meio 
da alavancagem derecursos com quotas de patrocínio; D = Pontuação da 
Experiência Técnica da Proponente na comercialização de naming rights 
de arenas multiuso ou espaços de natureza semelhante;E = Pontuação da 
Experiência Técnica da Proponente de que operou ou está operando arena 
multiuso ou outros complexos assemelhados, com características 
compatíveis com a da presente Licitação, pelo prazo mínimo de 10 (dez) 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, para alterar o valor da outorga 
mínima. Sugestões sobre o prazo da concessão e 
critério de julgamento da licitação não acatadas. 
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OBJETO: Arena Multiuso.  

anos;F = Pontuação da Experiência Técnica da Proponente referente à sua 
Metodologia de Execução (com os critérios de (i) Conhecimento do 
Problema relativo à operação de arenas multiuso e complexos 
semelhantes, (ii) Plano de Implantação da Arena Multiuso, (iii) Plano de 
operação, manutenção e conservação da Arena Multiuso, (iv) Plano de 
Segurança da Arena Multiuso e (v) Plano de desenvolvimento das 
atividades da Arena Multiuso).Adicionalmente, o volume da Proposta 
Comercial deverá indicar o valor de outorga a ser pago pela Proponente, 
caso sagre-se vencedora no presente certame, correspondente a 
percentual da receita líquida auferida anualmente pela Concessionária em 
decorrência da operação comercial da Arena Multiuso. A receita líquida, 
para os fins percentuais referentes ao Valor de Outorga, deve ser 
compreendida como a receita bruta da Concessionária, deduzidos os 
tributos incidentes sobre a sua operação comercial e eventuais taxas a 
serem pagas a gestores de meios eletrônicos de pagamento ou outras 
instituições financeiras assemelhadas.Em suas Propostas Comerciais, as 
Proponentes deverão considerar: (i) Todos os investimentos, tributos, 
custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) 
necessários para a execução do objeto da Concessão; (ii) Os riscos a 
serem assumidos pela Concessionária em virtude da operação da 
Concessão;(iii) O prazo da Concessão, que será de 35 (trinta) anos;(iv) O 
valor de outorga mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais).Assim, entendemos que a sugestão será acatada na documentação 
a ser divulgada para a licitação. O nosso entendimento está correto? 
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4 Edital  

Itens 
8.1. (b); 
8.2 e 
16.1.1. 
(b) 

O item 8.1 do Edital determina que, para fins de participação da licitação, 
em se tratando de consórcio, deverá ser apresentado “termo de 
compromisso de constituição de SPE”. Mais adiante, no item 8.2, o Edital 
faz referência a “termo de compromisso de constituição de Consórcio”. Por 
fim, o item 16.1.1. (b), ao discriminar os documentos que deverão constar 
do Envelope 4, faz referência a apresentação de “instrumento de 
constituição de consórcio”.Entende-se que, para fins de participação de 
consórcios na licitação, a apresentação de termo de compromisso de 
constituição de Consórcio seria suficiente para o perfeito atendimento das 
exigências editalícias e de habilitação do consórcio. Este entendimento 
está correto? Ainda no que tange à constituição de SPE para a execução 
do Contrato de Concessão, diante da ausência de imposição legal nesse 
sentido, propõe-se a exclusão da obrigação de sua constituição, de modo 
que seja possível que a Concessionária seja a própria Licitante ou 
Consórcio vencedor da Licitação. Nesse caso, propõe-se a adequação de 
todos os documentos disponibilizados para Consulta Pública para que 
sejam substituídas/excluídas as menções ao termo “SPE”. Assim, 
entendemos que a sugestão será acatada na documentação a ser 
divulgada para a licitação. O nosso entendimento está correto? 

(i) Entendimento correto. Sugestão considerada 
na revisão dos documentos. Para fins de 
participação de consórcios na licitação, poderá ser 
apresentado tanto termo de compromisso de 
constituição de consórcio como termo de 
compromisso de constituição de SPE. 
(II) Entendimento incorreto. Será necessária a 
constituição de sociedade de propósito específico 
ou subsidiária integral para execução do objeto 
contratual, para o fim de separar a pessoa jurídica 
do licitante da concessionária. 

5 Edital Item 
10.7 

Nos termos do item 10.7 do Edital, eventual impugnação ao Edital deverá 
ser protocolada, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data de entrega das propostas e, por aqueles que irão participar da 
licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de entrega das 
propostas.Ocorre que, apesar de estabelecer os termos finais para 
apresentação de impugnações ao Edital, o instrumento convocatório não 
veicula o prazo máximo para a publicação da decisão administrativa 
acerca relativa às impugnações apresentadas. Questiona-se: qual o termo 
final para a publicação da respectiva decisão? 

A regra do subitem 10.7. do edital replica o 
disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
8.666/93 c/c art. 1º da Lei nº 13.278/2002, 
aplicando-se, para o §1º, o prazo ali previsto, de 3 
(três) dias úteis, que poderá ser prorrogado 
justificadamente, nos termos do art. 33 da Lei 
Municipal nº 14.141/2006. Para o caso do disposto 
no §2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, não 
há prazo estipulado para a decisão administrativa, 
mas resta resguardado o direito do interessado 
em participar da licitação, nos termos do art. 41, § 
3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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6 Edital  Item 14 

O item 14 do Edital é dedicado ao tratamento da Garantia de Proposta que 
deverá ser apresentada pelos Licitantes. Entendemos, entretanto, que a 
exigência deve ser excluída, tendo em vista que o instrumento 
convocatório veicula inúmeros outros requisitos que permitem a aferição 
da qualificação econômico-financeira dos licitantes. Certamente, a 
exigência da apresentação de Garantia de Proposta na presente Licitação 
proporcionará oneração desnecessária ao projeto, uma vez que os 
Licitantes repassarão esse custo na formulação de suas Propostas 
Comerciais. Caso haja a exclusão da exigência, propõe-se a adequação 
de todos os documentos disponibilizados para Consulta Pública de modo 
que as referências ao termo “Garantia de Proposta” sejam excluídas.No 
mesmo sentido, a exigência de Garantia de Proposta deverá ser 
substituída pela apuração de índices financeiros das licitantes, com base 
no balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis por elas 
apresentados, da seguinte forma: (vide tabela no documento) 

Sugestão não acatada. A garantia da proposta 
existe para fins de comprovação da solidez 
econômica dos licitantes, que se mostra 
importante para o projeto, haja vista as 
complexidades que ele envolve. 

7 Edital  Item 
16.5 

O edital, em seu item 16.5, veicula os requisitos que devem ser 
observados para a qualificação técnica das licitantes no certame, tanto sob 
a perspectiva técnico-profissional (item 16.5.1.“b”) quanto sob a 
perspectiva técnico-operacional (item 16.5.1.“c” e “d”).Ocorre que, em 
nossa visão, os aspectos considerados no edital são inadequados para a 
Concessão em pauta, de forma que não garantirão ao Poder Concedente a 
adequada qualificação técnica das empresas eventualmente interessadas 
em participar do certame.Discordamos veementemente da previsão 
contida no item 16.5.1“b”, pois nenhuma licitante irá atender a esse item. 
Adicionalmente, todas as menções a “estádios” devem ser excluídos, pois 
não possuem qualquer correlação com operação de arenas. Para que haja 
total coerência entre os serviços a serem prestados e as exigências 
previstas no Edital, elas deveriam SER restritas a casas de espetáculos, 
arenas ou ginásios, com capacidade acima de 5mil pessoas. No mesmo 
sentido, a experiência relativa a construção item 6.5.1.“c”(i) deve ser 
totalmente excluída. Dessa maneira, e como sugestão, deverão ser 
adotados os critérios que sugerimos no âmbito do Procedimento de 
Manifestação de Interesse que embasou os estudos sugestivos da 

Sugestão não acatada na revisão dos 
documentos. Os critérios adotados no edital foram 
objeto de revisão, e mostram-se adequados para 
a aferição da capacidade para o desempenho dos 
serviços a serem concedidos.  
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Concessão (Chamamento Público DPR 01/2015; Processo Administrativo 
014/2015). Assim, a comprovação de aptidão do desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da Licitação, deve se dar por meio da apresentação de atestado(s) 
de capacidade técnico-operacional que comprove(m) que a Proponente 
tenha executado, para pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
obras ou serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente Licitação, cujos itens de maior relevância técnica e de valores 
significativos são os seguintes:(i) Exploração comercial de 2 (dois) espaços 
para entretenimento arenas multiuso ou espaços de natureza semelhante 
por pelo menos 10 (dez) dez anos, com capacidade para 5.000 (cinco mil) 
pessoas;(ii) Organização, promoção, condução e demais atividades 
necessárias para a realização de pelo menos 5 (cinco) eventos artísticos, 
culturais ou esportivos, para público igual ou superior a 10.000 (dez) mil 
pessoas;(iii) Capacidade de geração de receitas, por meio da alavancagem 
de recursos com quotas de patrocínio de, no mínimo, R$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de reais); (iv) Comprovação de comercialização de 
naming rights de arenas multiuso ou espaços de natureza 
semelhante.Somente com a exclusão dos pontos ora previstos no edital e 
com a inclusão dos pontos acima especificados o Poder Concedente terá a 
certeza de que empresas com efetiva capacidade para o desempenho 
adequado dos serviços a serem concedidos participarão da 
licitação.Assim, entendemos que a sugestão será acatada na 
documentação a ser divulgada para a licitação. O nosso entendimento está 
correto? 
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8 Edital  Item 
17.3.4. 

O item 17.3.4., ao tratar do Proposta Comercial dos Licitantes, define o 
limite mínimo do valor de Outorga Mensal Proposta da seguinte forma: 
“Para fins da avaliação da PROPOSTA COMERCIAL dos LICITANTES, o 
limite mínimo do valor de OUTORGA MENSAL PROPOSTA a ser 
considerado é de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil), sendo 
classificado em primeiro lugar o PROPONENTE que, atendendo a todos os 
requisitos correspondentes, apresentar o maior valor de OUTORGA 
MENSAL PROPOSTA dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS entregues, 
nunca inferior ao referido limite.”Entendemos que o valor de Outorga 
Mensal Proposta veiculado já contempla os tributos relativos à prestação 
do serviços, sobretudo o Imposto Predial e Territorial Urbano. Nosso 
entendimento está correto? Em caso afirmativo, sugerimos a previsão 
expressa com vistas a mitigar eventuais dúvidas entre os Licitantes. 

Para elaboração da proposta, os licitantes 
deverão considerar a incidência de todos os 
tributos aplicáveis, observando, quanto ao IPTU, o 
disposto na minuta do contrato. 

9 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 5.1. 

A Cláusula 5.1 do Contrato de Concessão faz referência ao termo 
“OUTORGA” como sendo termo definido.Entretanto, o termo não encontra 
correspondência na Cláusula 1º do Contrato de Concessão. Nesse sentido, 
sugere-se a retirada da referência ao termo outorga como sendo um termo 
definido. 

Sugestão considerada na revisão dos documentos 
da licitação. 

10 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 5.3. 

A Cláusula 5.3 do Contrato de Concessão estabelece que, findas as obras 
de implantação da Arena Multiuso, mediante requerimento da 
Concessionária ao Poder Concedente, será efetuada vistoria, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias da solicitação, em conjunto, pelo Poder 
Concedente e pela Concessionária.Na hipótese de omissão do Poder 
Concedente, com a consequente ausência de realização da vistoria, 
entende-se que as obras estão devidamente aprovadas, sem a 
necessidade de complementações e alterações nas obras por parte da 
Concessionária. O nosso entendimento está correto?  

Entendimento incorreto. Redação adequada para 
esclarecer que o decurso do prazo mencionado 
não significa a aprovação automática das obras, 
embora não impeça o início da operação da Arena 
Multiuso, sem prejuízo da eventual aplicação das 
penalidades correspondentes no caso de 
descumprimento, pela Concessionária, do 
contrato, em especial do Anexo III – Caderno de 
Encargos da Concessionária.  
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11 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 5.3.1. 

Nos termos da Cláusula 5.3.1., uma vez realizada a vistoria, será 
formalizada, pelo Poder Concedente, a aceitação das obras e instalações 
relacionadas à obra de construção da Arena Multiuso, dentro de até 30 
(trinta) dias, mediante Termo Provisório de Aceitação de Obras, podendo 
este documento especificar correções ou complementações que se fizerem 
necessárias.Ao prever que o Termo Provisório de Aceitação de Obras 
poderá especificar correções e complementações, entende-se que estas 
estarão limitadas às obrigações previstas no Contrato de Concessão e não 
representarão a ampliação ou criação de novas obrigações à 
Concessionária, hipótese em que a Concessionária teria direito ao 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. O nosso 
entendimento está correto? 

Entendimento correto.  

12 Contrato de 
Concessão 

 
Cláusul
a 6 

Nos termos da Cláusula 6ª, o Contrato de Concessão terá prazo de 
vigência de 30 (trinta anos), contados da Data da Ordem de Início. 
Entendemos, entretanto, que o prazo de 30 (trinta) anos deve ser contado 
a partir da emissão do Termo Definitivo de Aceitação das Obras, pelo 
Poder Concedente.Ainda, pelas análises econômico-financeiras por nós 
realizadas a respeito da Concessão, entendemos que o prazo de 30 (trinta) 
anos é inadequado e insuficiente para que os investimentos realizados 
pela Concessionária sejam amortizados, para a garantia da sua justa 
remuneração. Desse modo, sugerimos que o prazo de vigência da 
Concessão seja alterado, de maneira que passa a ser contemplado o total 
de 35 (trinta e cinco) anos, definido da seguinte forma: 3 (três) anos para o 
período de Obras (construção da Arena Multiuso), após a aprovação do 
respectivo projeto, e o restante para a operação e prestação dos serviços 
relativos à Concessão.Assim, entendemos que a sugestão será acatada na 
documentação a ser divulgada para a licitação. O nosso entendimento está 
correto? 

Entendimento incorreto. O marco inicial para 
contagem de prazo do contrato corresponderá à 
data Ordem de Início dos Serviços. 
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13 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 
11.2(k) 

A Cláusula 11.2 (k) prevê que é obrigação da Concessionária assumir 
integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência das 
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execução 
do Objeto, inclusive quanto a terceiros. A redação é bastante ampla, porém 
entende-se que a obrigação se refere somente aos danos causados por 
ação ou omissão da Concessionária. O entendimento está correto?  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, para se deixar claro que a 
Concessionária não será responsável pelos atos 
praticados pelo Poder Concedente. 

14 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 
11.2(w) 

Nos termos da Cláusula 11.2 (w), inclui-se entre as obrigações atribuídas à 
Concessionária a apresentação ao Poder Concedente de suas 
demonstrações financeiras trimestrais completas, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do fim do trimestre.Ocorre que, o prazo previsto (i.e., 30 
dias a partir do fim do trimestre) está em desacordo com a legislação 
atualmente vigente, mais especificamente o artigo 29, II, da Instrução 480, 
de 2009, editada pela Comissão de Valores Mobiliários. Por esse motivo, 
propõe-se a alteração da cláusula, de modo que seja previsto prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias para o perfeito cumprimento da obrigação de 
apresentação ao Poder Concedente das demonstrações financeiras 
trimestrais completas da Concessionária.Assim, entendemos que a 
sugestão será acatada na documentação a ser divulgada para a licitação. 
O nosso entendimento está correto? 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

15 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 
11.2(x) 

Nos termos da Cláusula 11.2. (x), inclui-se entre as obrigações atribuídas à 
Concessionária, a apresentação ao Poder Concedente, anualmente, em 
até 45 (quarenta e cinco) dias contados do encerramento do exercício, 
relatório auditado de sua situação contábil. Ocorre que, o prazo previsto 
(i.e., 45 dias a partir do encerramento do exercício) está em desacordo 
com a Lei 6.404, de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), mais 
especificamente em seus artigos 132 e 133. Dito isso, propõe-se a 
alteração da cláusula, de modo que seja previsto prazo de 90 (noventa) 
dias para o perfeito cumprimento da obrigação de apresentação ao Poder 
Concedente de relatório auditado de sua situação contábil da 
Concessionária. Assim, entendemos que a sugestão será acatada na 
documentação a ser divulgada para a licitação. O nosso entendimento está 
correto? 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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16 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 19.1.1 

De acordo com a cláusula 19.1.1., a exploração de atividades diversas 
daquelas prevista na 5.1. ficará condicionada ao encaminhamento de 
solicitação por escrito da Concessionária ao Poder Concedente. Diante 
disso, questiona-se: qual o prazo máximo, contado a partir do recebimento 
da solicitação, para a publicação da decisão do Poder Concedente? 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, para se prever o prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) 
dias, para a decisão do Poder Concedente, sendo 
que a sua omissão não implicará anuência, sendo 
possível a reiteração do pedido pela 
Concessionária. 

17 Contrato de 
Concessão 

 
Cláusul
a 20.3 

Nos termos da Cláusula 20.3, o Poder Concedente poderá demandar à 
Concessionária, a qualquer tempo e sob qualquer circunstância, 
informações de natureza técnica, operacional, econômica, financeira e 
contábil, bem como medições e prestações de contas, conferindo, quando 
necessário, prazo razoável para o atendimento das solicitações que fizer. 
As informações solicitadas, entretanto, demandam tempo e providências 
por parte da Concessionária. Por esse motivo, propõe-se a determinação 
de prazo, de no mínimo 30 (trinta) dias, para a disponibilização das 
informações e demais providências solicitadas pelo Poder Concedente 
para o perfeito atendimento à obrigação estampada na Cláusula 
20.3.Ainda, entendemos que apenas as atividades relativas à arrecadação 
de bilheterias pela futura Concessionária e o contrato de naming rights (os 
quais, inclusive, são base de cálculo relativo ao pagamento do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza) devem ser auditadas pelo Poder 
Concedente, com a exclusão da menção expressa a todas as 
demais.Assim, entendemos que a sugestão será acatada na 
documentação a ser divulgada para a licitação. O nosso entendimento está 
correto? 

(i) Sugestão não acatada. O prazo para a 
prestação de informações prevista na subcláusula 
20.3. da minuta do contrato de concessão 
dependerá da natureza da informação, razão pela 
qual será estipulado prazo razoável para o 
atendimento das solicitações. 
(ii) Entendimento incorreto. A regra do subitem 
20.3. da minuta do contrato de concessão incide 
sobre quaisquer informações de natureza técnica, 
operacional, econômica, financeira e contábil, bem 
como medições e prestações de contas.  
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18 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 21.1. 

A cláusula 21.1 da minuta do Contrato de Concessão prevê que “[a] 
Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os 
riscos relacionados à presente Concessão, salvo disposição expressa em 
contrário no presente Contrato”.Essa cláusula é contrária à noção de 
parceria de longo prazo, veiculada no Contrato de Concessão, e à 
necessidade de uma divisão objetiva de riscos entre as Partes no âmbito 
da avença. Assim, sugerimos que essa cláusula, com a referência genérica 
à assunção de todos os riscos pela Concessionária, seja excluída. Em 
substituição, deverão ser especificados, de forma clara, os riscos aos quais 
as Partes estarão submetidas. Como indicação, sugere-se a adoção das 
cláusulas relativas às obrigações e riscos das Partes propostas em nossos 
estudos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse que 
embasou os estudos sugestivos da Concessão (Chamamento Público DPR 
01/2015; Processo Administrativo 014/2015).Assim, entendemos que a 
sugestão será acatada na documentação a ser divulgada para a licitação. 
O nosso entendimento está correto? 

Sugestão não acatada. O contrato distribuiu de 
forma objetiva os principais riscos do negócio.   

19 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 
21.1.1. 
(b) 

A variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e 
investimentos, inclusive em razão de flutuação cambial, está no rol dos 
riscos atribuídos à Concessionária.Tendo em vista que inúmeros eventos e 
shows são decorrentes de contratações internacionais, a flutuação cambial 
pode representar aspecto muito sensível à viabilidade do projeto. Dito isso, 
propõe-se a previsão contratual de hipótese de recomposição do equilíbrio 
econômico financeiro do Contrato de Concessão caso a variação da taxa 
de câmbio seja superior à variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, referente ao mesmo período. Assim, 
entendemos que a sugestão será acatada na documentação a ser 
divulgada para a licitação. O nosso entendimento está correto? 

Entendimento incorreto. O risco cambial é 
integralmente atribuído à Concessionária. 

20 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 
21.1.1. 
(k) 

Ao tratar da alocação de riscos, a Cláusula 21.1.1. (k) inclui entre os riscos 
da Concessionária as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de 
falhas, negligência, inépcia ou, omissão no cumprimento do objeto do 
Contrato de Concessão. Entende-se que somente as falhas, atos de 
negligência, inépcia e/ou omissão, causados pela Concessionária, estão 
no rol de riscos da Concessionária. O entendimento está correto?  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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21 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 
21.1.1. 
(s) e (t) 

De acordo com a Cláusula 21.1.1, incluem-se entre os riscos da 
Concessionária:“s) a não efetivação da demanda projetada ou sua redução 
por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorrência praticada pelo 
PODER CONCEDENTE ou por outro empreendimento realizado no 
Complexo Anhembi, salvo no caso de eventual descumprimento das 
obrigações contratuais pelo PODER CONCEDENTE no âmbito deste 
CONTRATO; t) a não efetivação da demanda projetada para o 
estacionamento de veículos ou sua redução por qualquer motivo, ainda 
que decorrente de concorrência praticada pelo PODER CONCEDENTE ou 
por outro estacionamento de veículos instalado no Complexo 
Anhembi;”Tendo em vista que os riscos conferem insegurança jurídica aos 
investimentos realizados pela Concessionária, sobretudo aqueles relativos 
ao desenvolvimento de estacionamento na Arena Multiuso:(i) sugerimos a 
exclusão dos itens (s) e (t) da Cláusula 21.1.1, com a consequente 
imposição de vedação à eventual de desenvolvimento de concorrência 
praticada pelo Poder Concedente ou por outro estacionamento de veículos 
instalado no Complexo Anhembi. Assim, caso essas hipóteses ocorram ao 
longo da Concessão, deverão acarretar o adequado reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária;(ii) 
reiteramos que é de suma importância que uma parcela dos 
estacionamentos existentes no entorno do Complexo do Anhembi seja 
reservada para utilização dos usuários da arena. Entendemos como 
capacidade mínima necessária a utilização de 2.500 (duas mil e 
quinhentas) vagas no entorno e/ou na área sob controle do Ministério da 
Aeronáutica, cuja posse será transferida para a Prefeitura Municipal de 
São Paulo. Alternativamente, a outra forma de viabilizar o estacionamento 
seria a construção e inauguração, antes do início das atividades da arena, 
do “Aero-vento”, considerando o projeto que ligará o complexo Anhembi à 
estação Portuguesa-Tietê de metrô, com capacidade estimada para 15.000 
(quinze mil) pessoas por hora;(iii) sugerimos que a operação e exploração 
econômica do estacionamento atualmente existente no sejam de 
responsabilidade da Concessionária, que deverá ter o direito de receber as 
receitas de tal atividade;(iv) para a garantia do atendimento aos fins de 

Sugestão não acatada. Foram revistas as 
cláusulas relativas ao uso de estacionamento e 
governança. 
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interesse público que permeiam a outorga da Arena Multiuso e para que 
não haja qualquer conflito de interesses, entendemos que deve ser vedada 
a participação na Licitação de pessoas jurídicas proprietárias, detentoras 
ou exploradoras de empreendimento cujo objeto seja similar ao da Arena 
Multiuso e que tenha capacidade para, no mínimo, 10.000 (dez mil) 
espectadores, cuja distância seja inferior a 5 km (cinco quilômetros) da 
Área da Concessão;(v) entendemos ser imprescindível a celebração de 
acordo entre a futura Concessionário da Arena Multiuso, a SP Turismo e 
eventual concessionário do Palácio de Exposições, por meio do qual se 
garanta a disponibilidade das vagas mencionadas, assim como a 
impossibilidade de realização de shows na área da concentração, pois isto 
inviabilizaria o acesso e operação da arena, em função da aglomeração 
simultânea de público e consequente falta de vagas. Outrossim, a 
realização de eventos/shows na área de concentração seria concorrência 
direto da arena, fato que prejudicaria a viabilidade econômico-financeira da 
Concessão, em claro prejuízo à futura Concessionária (e também ao Poder 
Concedente).Esses pontos, portanto, devem ser considerados no Contrato 
de Concessão para a adequação na modelagem proposta. Assim, 
entendemos que as sugestões serão acatadas na documentação a ser 
divulgada para a licitação. O nosso entendimento está correto? 

22 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 22.2 

A Cláusula 22.2. faz referência a “situações indicadas nas subcláusulas 
21.2 e 21.33”. Todavia, não há no Contrato de Concessão subcláusula 
21.33. Dito isso, sugere-se a adequação da referência. 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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23 Contrato de 
Concessão  

Cláusul
a 26.1 

Nos termos da Cláusula 26.1, a Concessionária deverá manter a Garantia 
de Execução do Contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do Valor do Contrato de Concessão.Tendo em vista que a própria Arena 
Multiuso poderá desempenhar o papel de garantia para o pagamento do 
Valor de Outorga, entende-se que não há a necessidade da constituição 
de Garantia de Execução do Contrato. Certamente, a exigência da 
apresentação de Garantia de Execução de Contrato na presente Licitação 
proporcionará oneração desnecessária ao projeto, uma vez que os 
Licitantes repassarão esse custo na formulação de suas Propostas 
Comerciais. Para tanto, com vistas a assegurar a entrega da obra, propõe-
se a exigência apenas de contratação de Garantia de Execução da Obra, 
que seria liberada quando da conclusão da obra da Arena Multiuso pela 
futura Concessionária. Em vista do exposto, sugere-se a exclusão da 
exigência da apresentação de Garantia de Execução de Contrato e a 
consequente adequação dos documentos licitatórios para que sejam 
excluídas todas as menções ao termo “Garantia de Execução do 
Contrato”.   Ainda, sugere-se que a Garantia de Execução seja liberada 
após a conclusão das obras da Arena Multiuso.Assim, entendemos que as 
sugestões serão acatadas na documentação a ser divulgada para a 
licitação. O nosso entendimento está correto? 

(i) Sugestão não acatada. A Garantia de 
Execução do Contrato existe para assegurar a 
solidez econômica e a capacidade de execução, 
pela concessionária, do objeto da licitação, o qual 
se mostra complexo o suficiente para justificar a 
exigência. 
(ii) Sugestão não acatada. A subcláusula 26.1. da 
minuta do contrato de concessão já prevê a 
liberação progressiva da Garantia de Execução do 
Contrato após conclusão das fase de obras e o 
início da operação da Arena Multiuso, nunca 
podendo o seu saldo ser inferior a 30% (trinta) do 
valor inicial, para o fim de garantir as obrigações 
da concessionária na fase de operação.  
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24 
 Anexo 
III(Caderno de 
Encargos) 

Item 3.6  

Com relação ao estacionamento e ao bicicletário, dispõe o item 3.6 do 
Caderno de Encargos que “as exigências quanto ao número de vagas de 
estacionamento para automóveis e bicicletas serão aquelas determinadas 
pelas normas vigentes e pela Certidão de Diretrizes do empreendimento a 
ser exarada pela SMT”.A ausência de limitação ao número de vagas que 
poderá ser exigido na Certidão de Diretrizes, exarada pela Secretaria 
Municipal de Transportes, impede que os Licitantes quantifiquem seus 
custos relativos a esta obrigação, o que conduz à impossibilidade de 
formulação de propostas comerciais em bases sólidas. Desse modo, 
propõe-se a previsão de limite ao número de vagas que deverão ser 
providenciadas pela Concessionária. Na hipótese de a Certidão de 
Diretrizes emitida pela SMT veicular quantitativo superior ao limite indicado 
no Caderno de Encargos, a Concessionária terá direito ao reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Assim, entendemos que 
a sugestão será acatada na documentação a ser divulgada para a 
licitação. O nosso entendimento está correto? 

Sugestão não acatada. O Poder Concedente não 
se responsabiliza pela obtenção das licenças 
relativas ao empreendimento, tampouco com as 
condicionantes aplicadas. Foram revistas a 
cláusula relativa à oferta de vagas de 
estacionamento do Complexo Anhembi.  

25 
Anexo 
III(Caderno de 
Encargos) 

Item 5.3  

O item 5.3 do Caderno de Encargos veicula a seguinte obrigação à 
Concessionária: Caso os projetos apontem para a demolição da Torre da 
Caixa D´água e/ou das Subestações de Energia indicadas no Anexo III – 
Da Situação Da Área, ficarão a cargo da Concessionária os custos e a 
execução da realocação e respectiva recolocação em operação tão 
somente dessas estruturas, cabendo ao Poder Concedente indicar a 
localização da incorporação dos referidos equipamentos.”Ocorre que, 
apesar de atribuir à Concessionária a obrigação de realocação das 
estruturas, não há a indicação prévia e expressa do local para onde 
deverão ser transferidas. Desse modo, com vistas a permitir a adequada 
quantificação dos custos e a formulação de propostas comerciais sólidas, 
sugere-se a previsão prévia, de forma expressa no Caderno de Encargos, 
da exata localização da incorporação dos referidos equipamentos.  Assim, 
entendemos que a sugestão será acatada na documentação a ser 
divulgada para a licitação. O nosso entendimento está correto? 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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26 
Anexo 
III(Caderno de 
Encargos) 

Item 8.4  

O Caderno de Encargos prevê que “[a] Concessionária deverá obedecer 
ao disposto na Resolução Conama nº 369/06, ou outra que eventualmente 
a substitua, no que diz respeito à Área de Preservação Permanente 
apresentada no Anexo III – Da Situação da Área”. Essa obrigação 
genérica, contudo, não permite a qualquer licitante avaliar quais serão os 
impactos dessas obrigações ao longo do prazo da Concessão. Assim, 
sugere-se que o Poder Concedente indique, de forma precisa, todas as 
áreas de preservação permanente na área e de que forma elas impactarão 
a prestação dos serviços. Ainda, deve haver a previsão de que qualquer 
impossibilidade de prestação de serviços pela Concessionária, como 
decorrência de imposições da legislação ambiental, devem gerar o 
adequado reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária e 
a eventual aplicação de outras medidas cabíveis, nos termos da legislação 
vigente, inclusive a extinção do Contrato de Concessão sem culpa da 
Concessionária. 

 
Sugestão não acatada. A área de APP está 
definida no Subanexo V – Topografia, do ANEXO 
III – DA SITUAÇÃO DA ÁREA, do Edital, sendo 
viável a implantação do objeto da concessão, na 
forma da orientação de SVMA. 
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Anexo IV - 
Sistemas de 
Mensuração 
de 
Desempenho 

  

O Anexo IV – Sistema de Mensuração de Desempenho é dedicado ao 
detalhamento dos mecanismos de aferição do desempenho dos serviços 
relacionados à exploração da Arena Multiuso pela Concessionária. Ocorre 
que o Contrato de Concessão e o Caderno de Encargos trazem balizas 
muito bem definidas que deverão ser seguidas pela Concessionária 
durante todo o prazo da Concessão. Por esse motivo, entende-se que o 
Anexo IV – Sistema de Mensuração de Desempenho deve ser excluído 
dos documentos relativos à presente Licitação. Mais importante do que 
isso: a baliza mais importante relativa ao desempenho da Concessionária 
é o próprio mecanismo de remuneração previsto no Contrato de 
Concessão. Ou seja: quanto melhor o seu desempenho, maior será a sua 
remuneração, o que já funciona como mecanismo adequado para que a 
Concessionária busque a eficiência empresarial máxima no bojo da 
Concessão (e o que já será o ponto suficiente para que o pagamento da 
outorga em favor do Poder Concedente seja pago).Dessa maneira, 
entendemos que o Anexo IV – Sistema de Mensuração de Desempenho, 
veiculado na documentação para Consulta Pública. Em substituição, 
sugerimos que sejam utilizados o Anexo 3 (Elementos Básicos e Estudos 
Arquitetônicos) e o Anexo 4 (Caderno de Encargos) que propusemos no 
âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse que embasou os 
estudos sugestivos da Concessão (Chamamento Público DPR 01/2015; 
Processo Administrativo 014/2015). 

Sugestão não acatada. O mecanismo definido no 
Anexo V - Mecanismo de Pagamento da Outorga 
define que o valor a ser pago de Outorga (Outorga 
Mensal Efetiva) possa variar de acordo com 
descumprimento, por parte da Concessionária, 
dos níveis mínimos exigidos de serviço definidos 
no Anexo IV – Sistema de Mensuração de 
Desempenho. Essa é uma forma de o Poder 
Concedente garantir funcionalidades do 
equipamento sem tirar o direito dos licitantes de 
conceberem o projeto com o desenho que 
acharem mais interessante, contanto que atinjam 
as metas mínimas estabelecidas. Portanto, não há 
previsão de aumento da outorga a ser paga em 
decorrência do resultado financeiro obtido pela 
Concessionária, estando o valor da Outorga 
Mensal Efetiva desvinculado da receita líquida de 
cada ano de Concessão.  
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Item 4.8 do 
Anexo IV - 
Sistemas de 
Mensuração 
de 
Desempenho 

  

Além da inadequação total do Anexo IV – Sistema de Mensuração de 
Desempenho previsto na documentação veiculada para Consulta Pública, 
o que é motivo para a sua exclusão e total reformulação, indicamos outros 
pontos que evidenciam a sua imprecisão:(i) Limpeza e conservação do 
ambiente (conservação, conforto térmico, limpeza dos sanitários, 
conservação de sinalização) (item 4.8, “a”): a obrigação foi imposta de 
forma muito vaga, principalmente a questão do conforto térmico. O ideal, 
portanto, seria seguir o padrão de temperatura das normas vigentes;(ii) 
Visibilidade e conforto durante o evento (visibilidade, deslocamento até o 
assento, volume e clareza do som e outros aspectos relacionados) (item 
4.8, “b”): o ponto é de difícil mensuração e controle, principalmente o 
volume;(iii) Alimentos e bebidas (preço praticado, qualidade, variedade de 
produtos e atendimento) (item 4.8, “c”): se o item de “preço” for 
considerado, há forte tendência de que a futura Concessionária sempre 
receba notas baixas;(iv) Estacionamento da Arena Multiuso (engloba a 
acessibilidade, a agilidade, a segurança, o conforto e a sinalização do 
estacionamento para o Público em Geral da Arena Multiuso, caso 
disponível): o tempo para saída dos eventos é diretamente impactado pelo 
entorno, o qual não é de responsabilidade da Concessionária, mas, sim, da 
CET – Companhia de Engenharia de Trafego. Dessa forma, a 
Concessionária não pode ser impactada por fatos completamente alheios à 
sua gestão da Arena Multiuso.Esses pontos apresentem argumentos 
adicionais para que o Anexo IV – Sistema de Mensuração de 
Desempenho, veiculado na documentação para Consulta Pública, seja 
substituído pelos documentos sugestivos que propusemos no âmbito do 
Procedimento de Manifestação de Interesse que embasou os estudos 
sugestivos da Concessão (Chamamento Público DPR 01/2015; Processo 
Administrativo 014/2015) (Anexo 3 (Elementos Básicos e Estudos 
Arquitetônicos) e o Anexo 4 (Caderno de Encargos)). 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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29 
Anexo V – 
Mecanismo de 
Pagamento da 
Outorga 

  

O Anexo V – Mecanismo de Pagamento da Outorga define a fórmula por 
meio da qual será determinado o valor que deverá ser pago pela 
Concessionária ao Poder Concedente em razão da outorga da Concessão. 
Basicamente, o valor é determinado pela multiplicação da Outorga Mensal 
Proposta pelo Índice de Desempenho da Concessionária (i.e., a nota 
obtida pela Concessionária na última apuração realizada, de acordo com a 
metodologia estabelecida no Anexo IV – Sistema de Mensuração de 
Desempenho).O mecanismo definido no Anexo V, todavia, apresenta 
inconsistência, que pode conduzir à inviabilidade do Projeto. Ao vincular o 
valor a ser pago pela Concessionária ao índice de desempenho por ela 
obtido, certo é que, em períodos em que a exploração da Arena Multiuso 
não tenha proporcionado resultados financeiros positivos, a 
Concessionária deverá pagar valor ainda maior ao Poder Concedente (o 
que poderá inviabilizar a prestação dos serviços no longo prazo). Por esse 
motivo, propõe-se a exclusão do Anexo V – Mecanismo de Pagamento da 
Outorga, de modo que a Concessionária, independentemente do valor de 
sua receita líquida em cada ano da Concessão após a entrada em 
operação comercial da Arena Multiuso, proceda ao pagamento do valor de 
outorga definido na Proposta Comercial. Nesse ponto, sugerimos que a 
forma de apuração e pagamento referentes à Proposta Comercial também 
sejam alterados. Como sugestão, deverão ser adotados os critérios que 
sugerimos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse que 
embasou os estudos sugestivos da Concessão (Chamamento Público DPR 
01/2015; Processo Administrativo 014/2015). Assim, como resultado da 
Licitação, a Concessionária deve se obrigar a pagar, a título de outorga em 
favor do Poder Concedente, determinado valor de percentual da receita 
líquida por ela auferida a cada ano da Concessão, após a entrada em 
operação comercial da Arena Multiuso. A obrigação da Concessionária 
quanto ao Valor de Outorga deve ser apurada em bases anuais e seu 
pagamento será realizado em parcelas mensais. A receita líquida, para os 
fins percentuais referentes ao pagamento ao Poder Concedente, deve ser 
compreendida como a receita bruta anual da Concessionária, deduzidos os 
tributos incidentes sobre a sua operação comercial e eventuais taxas a 

O mecanismo definido no Anexo V - Mecanismo 
de Pagamento da Outorga define que o valor a ser 
pago de Outorga (Outorga Mensal Efetiva) possa 
variar de acordo com descumprimento, por parte 
da Concessionária, dos níveis mínimos exigidos 
de serviço definidos no Anexo IV – Sistema de 
Mensuração de Desempenho. Essa é uma forma 
de o Poder Concedente garantir funcionalidades 
do equipamento sem tirar o direito dos licitantes 
de conceberem o projeto com o desenho que 
acharem mais interessante, contanto que atinjam 
as metas mínimas estabelecidas. Portanto, não há 
previsão de aumento da outorga a ser paga em 
decorrência do resultado financeiro obtido pela 
Concessionária, estando o valor da Outorga 
Mensal Efetiva desvinculado da receita líquida de 
cada ano de Concessão.  
A sugestão de percentual de compartilhamento de 
receita líquida auferida não foi acatada. 
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serem pagas a gestores de meios eletrônicos de pagamento ou outras 
instituições financeiras assemelhadas. Finalmente, A Concessionária 
pagará ao Poder Concedente, independentemente do valor de sua receita 
líquida em cada ano da Concessão após a entrada em operação comercial 
da Arena Multiuso, o valor anual mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais). 

30 Caderno de 
Encargos   

Palco reversível – possibilita a utilização do palco tanto para a área interna 
da Arena Multiuso, como também para a externa, voltada para a área da 
concentração do Sambódromo. 

Sugestão não acatada. 

31 Caderno de 
Encargos   

Conter áreas internas que permitam o complemento aos serviços do 
Complexo do Anhembi – com auditórios, salas de conferência e reuniões 
modulares, sanitários, lanchonetes, restaurantes 

Sugestão já contemplada nos documentos 
colocados em Consulta Pública. 

32 Caderno de 
Encargos   

Flexibilidade nas Salas – prever divisórias removíveis nas salas de 
conferência, tornando o espaço uma grande área aberta que possa 
receber convenções/feiras de pequeno porte. 

Sugestão já contemplada nos documentos 
colocados em Consulta Pública. 

33 Caderno de 
Encargos   Assentos (composição) – devem ser 100% acolchoados/tecido, garantindo 

conforto aos usuários e excelentes benefícios acústicos. 
Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

34 Caderno de 
Encargos   

Assentos (visibilidade) – 100% dos assentos nas conformações de show, 
espetáculos teatrais e outros eventos que utilizem o palco, devem 
apresentar índice de visibilidade C > 12, enquanto o mínimo absoluto 
admitido é de C=6 e o mínimo recomendado é de C=9. Para todos os 
esportes, 100% dos espectadores devem poder visualizar a linha de jogo 
limite de cada modalidade com índice de visibilidade mínimo de C=6 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

35 Caderno de 
Encargos   Assentos (visão) – ao menos 50% dos assentos com visão frontal ao 

palco, na configuração principal. Sugestão não acatada. 

36 Caderno de 
Encargos   Assentos (dimensionamento) – Para o público geral das arquibancadas, a 

distância entre eixos dos assentos deve ser de no mínimo 50cm. 
Sugestão não acatada. Caderno de Encargos já 
contempla o mínimo estabelecido no item 3.21.b. 

37 Caderno de 
Encargos   

Arquibancada retrátil – Deve haver setor com arquibancada retrátil, que 
possibilita variadas soluções de conformações e capacidades, tanto na 
pista como nas arquibancadas. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 
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38 Caderno de 
Encargos   

Estacionamento – Deve existir estacionamento exclusivo para a Arena, 
com acesso direto dos usuários VIP, autoridades, camarotes e camarotes 
corporativos, desde o estacionamento até a Arena Multiuso, sem 
confrontar com o público geral. 

Sugestão não acatada. O Poder Concedente 
optou por não determinar obrigatoriedade. A 
concessionária fica livre para projetar da maneira 
que otimize a exploração comercial. 

39 Caderno de 
Encargos   

Acesso de veículos – acesso de veículos pela Marginal Tietê (pista de 
desaceleração), como também pela Rua Prof. Milton Rodrigues (divisa 
com o Palácio de Convenções do Anhembi). 

Sugestão não acatada. Deve-se atender à 
determinação da CET.  

40 Caderno de 
Encargos   Acesso de serviço – acesso independente para prestadores de serviço, 

pela Rua Prof. Milton Rodrigues 
Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

41 Caderno de 
Encargos   Circulação interna de veículos – permite o contorno perimetral interno 

completo dos veículos em torno da Arena Multiuso. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

42 Caderno de 
Encargos   

Área VIP – camarote central com assentos acolchoados, com apoio de 
braço, espaldar alto e apoio de copo para autoridades, com visão 
privilegiada a qualquer evento na Arena Multiuso. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

43 Caderno de 
Encargos   

Camarotes – camarotes modulares, com possibilidade de junção de duas 
ou mais unidades, com assentos acolchoados, com apoio de braço, 
espaldar alto e apoio de copo. 

Sugestão não acatada. O Caderno de Encargos já 
exige camarotes. Cabe à Concessionária definir o 
melhor modelo, contanto que respeite as demais 
regras do Caderno de Encargos. 

44 Caderno de 
Encargos   

Elevadores – Prever para o público geral, público VIP, hospitalidade, 
serviços e monta-carga para a operação de alimentos e bebidas, limpeza e 
serviços de infraestrutura. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

45 Caderno de 
Encargos   Área de ativação de patrocinadores – locais apropriados em todos os 

níveis do projeto. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 
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46 Caderno de 
Encargos   “Lounges” – locais para reuniões corporativas, tanto em dias de evento 

quanto não, com ou sem assentos na arquibancada. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

47 Caderno de 
Encargos   

Auditórios – 2 auditórios com capacidade mínima para 300 pessoas cada, 
para eventos corporativos ou sala de conferência de imprensa para 
eventos esportivos. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

48 Caderno de 
Encargos   Lanchonetes – distribuídas em todos os níveis onde circulam usuários, 

com uso reverso para a área de pista, caso necessário 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

49 Caderno de 
Encargos   Restaurantes – Mínimo de 2 restaurantes, podendo servir o público das 

convenções e outros eventos. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

50 Caderno de 
Encargos   

Cozinha central – para a operação de alimentos e bebidas para todos os 
públicos, com fácil acesso ao elevador monta-carga e acesso às docas de 
carga. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

51 Caderno de 
Encargos   Cozinhas satélite – cozinhas de finalização, situadas nos locais de 

alimentos e bebidas VIP. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

52 Caderno de 
Encargos   

Cabines de transmissão – para a mídia, localizadas em setores com visão 
privilegiada para os mais diversos eventos que a Arena Multiuso possa 
receber. 

Sugestão não acatada. O documento já prevê 
regramento para o tema. 

53 Caderno de 
Encargos   Centro de controle operacional – com visão privilegiada para todo o interior 

da Arena Multiuso, garantindo a segurança e bem estar dos usuários. 
Sugestão não acatada. O documento já prevê 
regramento para o tema. 

54 Caderno de 
Encargos   Postos de segurança – existentes em todos os níveis da Arena. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 
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55 Caderno de 
Encargos   Postos médicos – existentes em todos os níveis da Arena. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as normas vigentes e as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos. 

56 Caderno de 
Encargos   Posto médico central – com área compatível e acesso rápido aos locais de 

ambulância. 
Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

57 Caderno de 
Encargos   “Rigging” – estrutura dedicada, projetada para suportar uma sobrecarga de 

até 100 toneladas sobre a área da pista. 
Sugestão já contemplada nos documentos 
colocados em Consulta Pública. 

58 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Adotar soluções de sustentabilidade, a exemplo de: Utilização e Reuso de 
Água 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

59 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Adotar soluções de sustentabilidade, a exemplo de: Gestão de Efluentes 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

60 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Eficiência Energética 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

61 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Utilização de Geradores a gás natural 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 
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62 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Fachadas com tratamento especial em função da insolação 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

63 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Vidros de alto desempenho nas fachadas 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

64 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Cogeração de Energia 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

65 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Torres de Resfriamento de AC de baixo arraste e controle de purga 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

66 
Caderno de 
Encargos/Sust
entabilidade 

  Equipamentos de baixo consumo de energia / água 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

67 
Caderno de 
Encargos/Estrt
ura 

  Estrutura metálica de cobertura vencendo grandes vãos, maximizando a 
flexibilidade e com grande capacidade de suporte Sugestão não acatada.  

68 
Caderno de 
Encargos/Estrt
ura 

  Painéis pré-fabricados de concreto, facilitando a montagem. Sugestão não acatada. O método construtivo fica 
a critério da concessionária. 
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69 
Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Elétricas 

  Soluções com Eficiência Energética 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

70 
Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Elétricas 

  Co-geração de Energia, aproveitando os rejeitos de calor dos geradores de 
energia 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

71 
Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Elétricas 

  Utilização de energia elétrica da rede, como também geradores a óleo 
diesel e gás natural, maximizando a confiabilidade do sistema 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

72 
Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Elétricas 

  Distribuição interna de energia racional e otimizada, reduzindo o consumo 
e facilitando a manutenção. 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

73 

Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Hidraulicas e 
de Esgoto  

  Utilização de equipamentos com eficiência máxima e baixo consumo; 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

74 

Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Hidraulicas e 
de Esgoto  

  Distribuição interna de energia racional e otimizada, reduzindo o consumo 
e facilitando a manutenção; 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 
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75 

Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Hidraulicas e 
de Esgoto  

  Reutilização de Águas Pluviais 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

76 

Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Hidraulicas e 
de Esgoto  

  Gestão eficaz de efluentes 

Sugestão não acatada. Diretrizes de 
sustentabilidade já estão previstas no caderno de 
encargos e nas normas vigentes, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que a Concessionária 
julgar relevante. 

77 

Caderno de 
Encargos/Insta
lações 
Hidraulicas e 
de Esgoto  

  Prevenção e Combate a Incêndio segundo as normas e soluções mais 
avançadas. 

Sugestão não acatada. O sistema deverá atender 
às normas vigentes relativas à prevenção e 
combate a incêndios. 

78 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  Projeto concebido de modo a garantir total flexibilidade de atendimento as 
várias configurações possíveis; 

As diretrizes de modularidade já estão 
contempladas nos documentos. 

79 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  
Torres de Resfriamento localizadas no teto do Edifício Garagem, 
minimizando ruídos, fumaça e maximizando seu funcionamento, em função 
da altura 

Sugestão não acatada. O Caderno de Encargos 
contempla diretrizes para emissão de fumaça, 
sendo que eventual garagem construída deverá 
seguir às normas de prevenção e combate a 
incêndios. 

80 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  Sistema automatizado de controle de fumaça Sugestão não acatada. O Caderno de Encargos 
contempla diretrizes para emissão de fumaça. 

81 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  Distribuição interna racional e otimizada, reduzindo o consumo, evitando 
desperdícios em áreas não utilizadas e facilitando a manutenção 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 
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82 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  Sistemas eficazes de exaustão de odores e gorduras nas lanchonetes e 
restaurantes 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

83 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  Sobra de capacidade instalada, com planos contingenciais para eventuais 
falhas, maximizando a confiabilidade do sistema 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

84 
Caderno de 
Encargos/ Ar 
Condicionado 

  Sistema totalmente automatizado, maximizando o rendimento e 
minimizando desperdícios. 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução, desde que respeitadas 
as demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos. 

85 
Caderno de 
Encargos/ 
Audio e Video 

  Sistemas sobre IP, utilizando a infraestrutura de cabeamento estruturado 
existente; 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

86 
Caderno de 
Encargos/ 
Audio e Video 

   Central e Áudio e Vídeo, centralizando todos os controles e sistemas, 
possibilitando operação conjunta ou separada 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

87 
Caderno de 
Encargos/ 
Audio e Video 

  
Central com capacidade de digitalização e transmissão de diferentes tipos 
de sinais, analógicos e digitais, com diferentes e padrões, com total 
sincronismo de Áudio e Vídeo 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

88 
Caderno de 
Encargos/ 
Audio e Video 

  
Distribuição interna de pontos racional e otimizada, com as devidas 
redundâncias, considerando o devido atendimento de todos os ambientes 
em todas as configurações possíveis da Arena 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  
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89 
Caderno de 
Encargos/ 
Audio e Video 

  
Salas “POP” com os necessários pontos de acesso para as emissoras de 
Rádio e TV, bem como toda infraestrutura de eletrocalhas e prumadas 
para distribuição de cabos internamente, como também até as áreas 
externas, onde ficarão os caminhões das emissoras 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

90 

Caderno de 
Encargos/ 
Automação e 
Segurança 
Predial 

  Sistema Integrado de Automação, Supervisão, Controle e Segurança 
Predial, envolvendo todas as áreas e possíveis configurações da Arena 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

91 

Caderno de 
Encargos/ 
Automação e 
Segurança 
Predial 

  

Completa supervisão e controle dos Sistemas Elétrico, Hidráulico, 
Climatização, Ventilação e Exaustão, Geradores, UPS, Controle de 
Acesso, CFTV, Som, Detecção de Incêndio, Iluminação geral, Alarmes, 
Portas, Elevadores, Escadas Rolantes, Exaustão de Fumaça, etc, 
garantindo a devida operacionalidade, eficiência, funcionalidade e 
economia 

Sugestão parcialmente acatada, para incluir em 
CCO o acompanhamento de Sistemas Elétrico, 
Hidráulico, Ventilação e Exaustão, Geradores, 
UPS, Controle de Acesso, CFTV, Detecção de 
Incêndio, Iluminação geral, Alarmes, Portas, 
Elevadores, Escadas Rolantes, Exaustão de 
Fumaça, etc. 

92 

Caderno de 
Encargos/ 
Automação e 
Segurança 
Predial 

  
Operação centralizada na Sala de Segurança (CCO), localizada em local 
estratégico, com ampla visão interna e fácil acesso a todas as áreas da 
Arena; 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  

93 

Caderno de 
Encargos/ 
Automação e 
Segurança 
Predial 

  
Distribuição interna de pontos racional e otimizada, com as devidas 
redundâncias, considerando o devido atendimento de todos os ambientes 
em todas as configurações possíveis da Arena 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  
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94 

Caderno de 
Encargos/ 
Automação e 
Segurança 
Predial 

  Sistemas de Controle de Acesso e CFTV baseada na rede Ethernet 
TCP/IP 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  

95 

Caderno de 
Encargos/ 
Sistema de 
Cabeamento 
Estruturado 

  Sistema totalmente integrado aos sistemas de Automação e Segurança 
Predial, envolvendo todas as áreas e possíveis configurações da Arena; 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  

96 

Caderno de 
Encargos/ 
Sistema de 
Cabeamento 
Estruturado 

  
 Sala Principal de Telecomunicações (MTR) que recebe todos os links das 
concessionárias, operadoras de telefonia, Internet e TV a cabo, de onde 
saem todos os cabos alimentadores dos pontos distribuídos pela Arena; 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

97 

Caderno de 
Encargos/ 
Sistema de 
Cabeamento 
Estruturado 

  
Implantação de uma rede wireless com abrangência total, atendendo 
dados e também a rede de telefonia, que opera no sistema Voz sobre IP 
(VOIP); 

Sugestão não acatada. Cabe à Concessionária 
definir a melhor solução específica nos projetos a 
serem desenvolvidos, desde que respeitadas as 
demais regras do Contrato e dos seus anexos, 
incluindo o Caderno de Encargos.  

98 

Caderno de 
Encargos/ 
Sistema de 
Cabeamento 
Estruturado 

  
Distribuição racional por toda a Arena, redundâncias apropriadas, 
utilizando salas intermediárias e caminhamentos de fácil acesso para 
manutenção, maximizando a confiabilidade do sistema. 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  

99 
Caderno de 
Encargos/ 
Acústica 

  Utilização de materiais de grande eficácia, fácil aplicação e manutenção; 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  
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100 
Caderno de 
Encargos/ 
Acústica 

  
Máximo isolamento acústico, tanto internamente como externamente 
(dentro para fora e fora para dentro), não interferindo na qualidade do som 
interno e não gerando incômodo a vizinhança. 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  

101 
Caderno de 
Encargos/ 
Execução da 
Obra 

  Projeto propicia execução racional e otimização de prazos; 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as demais regras do 
Contrato e dos seus anexos, incluindo o Caderno 
de Encargos.  

102 
Caderno de 
Encargos/ 
Execução da 
Obra 

  Baixo impacto na vizinhança (Sambódromo, Complexo Anhembi e 
Marginal Tiete). 

Cabe à Concessionária definir a melhor solução 
específica nos projetos a serem desenvolvidos, 
desde que respeitadas as normas vigentes, as 
regras do Contrato e dos seus anexos, incluindo o 
Caderno de Encargos.  

103  Edital  Item 
16.5  

DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – É 
sugerida pelo consórcio que sejam alteradas as restrições sobre as 
qualificações mínimas para o operador da arena. Somente grandes 
operadores internacionais conseguem atingir o item 16.5.1 por completo, 
portanto limitaria a concorrência em demasia, não dando alternativas para 
outros operadores.   

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos.  



 

32 

Consulta Pública 
Processo Administrativo n.º 014/2015 

Chamamento Público DPR nº 001/2015 
OBJETO: Arena Multiuso.  

104  Edital  
Item 
16.5.1.2
.2  

Para fins do atendimento da exigência do subitem 16.5.1., e observados os 
requisitos formais correspondentes, será(ão) admitido(s) atestado(s) 
emitido(s) em nome de pessoa(s) jurídica(s) que assuma(m) o 
compromisso, perante o PROPONENTE, de contratação com a futura SPE 
para a operação da arena, nos termos do modelo constante no ANEXO I – 
MODELOS E DECLARAÇÕES. A não permissão da subcontratação da 
empresa que realizaria a operação limita a participação do projeto para 
somente empresas que possuam e queiram despender de grande capital 
para investimento. Assim, a concorrência também seria limitada, e grandes 
operadores estariam excluídos. Ademais, o mercado de operação de 
arenas mundial não atua com a obrigatoriedade de o operador também ser 
parte da sociedade gestora e, portanto, podendo ser somente um 
subcontratado. 

Sugestão não acatada. Como um dos principais 
objetos da contratação consiste na operação da 
Arena, é importante que as licitantes, as quais 
integrarão a futura SPE, detenham experiência 
efetiva nessa atividade para garantir o sucesso do 
empreendimento.  

105  Edital  Item 
16.3  

Exigir a comprovação de indices econômico-financeiros e um patrimônio 
líquido mínimo de 10% do valor de investimento. 

Sugestão não acatada. O Poder Concedente 
optou pela exigência de garantias para a licitação 
em detrimento das demais exigências de 
qualificação econômico-financeira. 
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106  Edital  Item 
16.3  

MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA 
1. Item 16.3 do Edital – DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA – É sugerido pelo consórcio que sejam incluídas as seguintes clausulas. 
Tal sugestão visa afastar possiveis ‘’aventureiros’’ de elaborar proposta comercial que não conseguirão 
exercer, exigindo a comprovação de indices econômico-financeiros e um patrimônio líquido mínimo de 
10% do valor de investimento."Publicação do balanço do último exercício anual, já exigível, 
acompanhado das respectivas demonstrações financeiras, que possibilite a apuração dos dados 
abaixo relacionados. Se a PROPONENTE não estiver obrigada à publicação, deverá apresentar cópia 
autenticada do balanço assinado pelo responsável legal e pelo contador registrado no órgão 
profissional competente, com indicação do número de registro. Quando se tratar de sociedade recém-
constituída, que ainda não fechou o primeiro balanço anual, o balanço inicial é o que deve ser 
apresentado;Comprovação de que o patrimônio líquido integralizado da PROPONENTE, até a data de 
recebimento das Propostas, é igual ou superior ao valor de R$ [28.500.000,00] ([vinte e oito milhões e 
quinhentos mil Reais);Em caso de CONSÓRCIO, deverá ser comprovado patrimônio líquido 30% 
superior que o exigido para empresas individuais, sendo sua comprovação realizada pelo somatório do 
patrimônio líquido de cada consorciada, na proporção de sua respectiva participação na constituição do 
CONSÓRCIO;Caso haja a participação de instituições financeiras, entidades de previdência 
complementar ou fundos de investimento no CONSÓRCIO, será considerado o patrimônio líquido ou 
social destas entidades para fins de atendimento do presente item.A avaliação da qualificação 
econômico-financeira para todas as PROPONENTES, com exceção dos fundos de investimento e das 
entidades de previdência complementar, e por cada empresa integrante do consórcio será aferida 
individualmente por meio da apuração do Índice de Liquidez Geral (ILG) a seguir definido, calculado 
com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamentos. A fonte de informação dos valores considerados 
deverá ser o Balanço Patrimonial, apresentado na forma da lei. Tratando-se de Sociedade Anônima, 
deverão ser aproveitadas as Demonstrações Contábeis por meio de uma das seguintes formas: 
publicação em Diário Oficial, publicação em jornal de grande circulação, ou ainda, por meio de cópia 
autenticada das mesmas. Os demais tipos societários e o empresário individual deverão apresentar 
cópia autenticada do Balanço Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da Licitante ou em 
outro órgão equivalente. 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1, 00 
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
1.1.1. Quando o licitante for um fundo de investimento:  
IA – índice de Alavancagem menor ou igual a 14,7 
IA = Captação Total / Patrimônio Líquido 
Na qual: 
Captação Total = passivo real, menos patrimônio líquido e os diversos. 
Patrimônio Líquido = capital social integralizado mais as reservas capitalizáveis e lucros, menos 
prejuízos. 
1.1.2. Quando o licitante for uma entidade de previdência complementar: 
ICB – índice de Cobertura de Benefícios maior ou igual a 0,9 
ICB = (AT – CC – EO – EC – F – BC – PMI) / BaC 
Na qual:  
AT = Ativo Total  
CC = Contribuições Contratadas  
EO = Exigível Operacional  
EC = Exigível Contingencial  
 
F = Fundos  
BC = Benefícios Concedidos  
PMI = Provisões Matemáticas a Integralizar  
BaC = Benefícios a Conceder” 

Sugestão não acatada. O Poder Concedente 
optou pela exigência de garantias para a licitação 
em detrimento das demais exigências de 
qualificação econômico-financeira - a exemplo da 
exigência de índices econômicos-financeiros e de 
patrimônio líquido mínimo.  
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107  Edital  Item 17 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES – É sugerido pelo consórcio que sejam 
alteradas as seguintes clausulas.DA ABERTURA E ANÁLISE DO 
ENVELOPE 3 – PROPOSTA COMERCIAL. Para fins da avaliação da 
PROPOSTA COMERCIAL dos LICITANTES, o limite mínimo do valor de 
OUTORGA MENSAL PROPOSTA a ser considerado é de R$ 208.500,00 
(quatrocentos e dezessete mil), sendo classificado em primeiro lugar o 
PROPONENTE que, atendendo a todos os requisitos correspondentes, 
apresentar o maior valor de OUTORGA MENSAL PROPOSTA dentre as 
PROPOSTAS COMERCIAIS entregues, nunca inferior ao referido limite.É 
sugerido pelo Consórcio que o valor da outorga mínima seja R$ 
208.500,00 ao mês. Esse valor representa aproximadamente 2% da 
receita bruta estimada no estudo entregue à SPturis pelo Consórcio. 
Acredita-se que caso o valor seja superior a R$ 208.500,00 potenciais 
investidores podem deixar de participar do leilão.  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, para redefinição, em parte, do valor 
mínimo da outorga. 

108 

Anexo IV - 
Sistemas de 
Mensuração 
de 
Desempenho 

  
Modelo proposto em consulta pública muito punitivo ao parceiro privado. É 
sugerido pelo consórcio que seja adotado o seguinte modelo [vide anexo 1 
– Diferenciais Sistemas de Mensuração de Desempenho].  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. Vide alterações realizadas no 
Sistema de Mensuração de Desempenho.  

109 Edital  Item 3.1 
Favor esclarecer as características para a definição da “concessão de 
obra” como modelo mais adequado para disponibilização e exploração das 
áreas do complexo do Anhembi.  

O modelo contratual da concessão, fundamentado 
na Lei Federal nº 8.987/95, foi adotado haja vista 
que o objeto a ser contratado abarca a 
construção, disponibilização e a exploração de 
Arena Multiuso no Complexo Anhembi.  
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110 Edital  Item 
16.5 

Sugerimos que, para fins de comprovação de qualificação técnica dos 
licitantes, sejam observadas as seguintes informações: Atestados em 
nome da empresa licitante referente a serviços técnicos 
elaborados/executados, emitidos pelos órgãos públicos ou empresas 
privadas contratantes dos serviços, devidamente registrados no CREA ou 
no CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das 
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT's), expedidas por 
aqueles Conselhos para seus responsáveis técnicos. Estes atestados 
serão avaliados para a possível obtenção de créditos no julgamento da 
proposta quanto à Experiência de Serviços da Empresa Licitante;  
NOTA1: Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de responsabilidade por 
serviços técnicos, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA e/ou 
CAU, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos 
serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa jurídica e da 
pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) 
título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA e/ou CAU; 
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados 
(somente para a comprovação operacional da licitante);  
NOTA2: A comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-
operacional exigidas neste Edital poderá ser efetuada, no todo ou em 
parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas através do 
somatório de seus respectivos atestados.  
Experiência profissional na elaboração de projetos de Arquitetura para 
Arena Multiuso com área mínima de 10.000m² (dez mil metros quadrados) 
e com capacidade mínima para 10.000 (dez mil) pessoas.  
Experiência profissional na Coordenação e/ou elaboração de projeto 
completo para Arena Multiuso com área mínima de 10.000m² (dez mil 
metros quadrados), contemplando as seguintes áreas de atuação: 
arquitetura, fundações e estruturas, sistema elétrico, sistema de 
cabeamento estruturado, sistema de climatização e Exaustão em nível de 
projeto básico e/ou executivo.  
Elaboração de projeto de edificação, com área mínima de 10.000m² (dez 
mil metros quadrados), certificada/etiquetada como sustentável 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos.  
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(Leadership in Energy and Environment Designg–LEED (Green Building 
Council); Aqua, pela Fundação Vanzolini ou Dámarche Haute Qualité 
Environnementale; Grupo Sustentax; Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica – Procel Edifica; BREEAM - Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method; DGBE, etc.) 
contemplando as seguintes áreas de atuação: arquitetura, sistema 
hidrossanitário e elétrico, em nível de projeto básico e/ou executivo. 
Elaboração de projeto de Arena Multiuso com área construída mínima de 
10.000m² (dez mil metros quadrados), com carga elétrica superior a 
1,5MVA. 
Elaboração de projeto de Arena Multiuso com área construída mínima de 
10.000m² (dez mil metros quadrados), com geração de energia alternativa 
fotovoltaica com potência superior a 400 kWp (kilo watt pico). 
Elaboração de projeto de sistemas eletrônicos, incluindo automação 
predial, controle de acesso e segurança eletrônica (CFTV)  para Arena 
Multiuso com área construída mínima de 10.000m² (dez mil metros 
quadrados) e contendo no mínimo 1000 pontos de cabeamento 
estruturado. 
Elaboração de projeto de Arena Multiuso com área mínima de 10.000m² 
(dez mil metros quadrados), com instalação de sistemas multimídia de 
vídeo projeção e sonorização. 
Elaboração de projeto de Arena Multiuso com área mínima de 10.000m² 
(dez mil metros quadrados), com certificação ambiental LEED, AQUA ou 
PROCEL. 
Elaboração de projeto de sistemas hidrossanitários e drenagem pluvial 
para Arena Multiuso com área construída mínima de 10.000m² (dez mil 
metros quadrados). 
Experiência profissional na elaboração de projetos de Engenharia para 
Arena Multiuso com área mínima de 10.000m² (dez mil metros quadrados), 
somando o prazo mínimo de 4 (quatro) anos de atividades. 
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111 Edital  Item 
16.5.1 

Qual foi o parâmetro para a definição da capacidade mínima de 7 mil 
pessoas para fins de comprovação de qualidade técnico operacional frente 
à exigência de capacidade mínima de 10 mil pessoas para os demais 
requisitos de comprovação de qualificação técnica (itens 16.5.1, “b” “i” e “ii” 
– qualificação técnico-profissional de serviços, e 16.5.1, “c” “i” – 
qualificação técnico-profissional de obras)? Entendemos que aquele item 
deva estar alinhado com o quantitativo dos demais atestados de 
qualificação técnica.  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

112 Edital  
Itens 
17.3.5, 
17.4.4 e 
17.4.4.1  

Considerando que o critério de julgamento é somente “Maior Valor da 
Outorga Mensal” e partindo do pressuposto que o Anteprojeto não é 
utilizado para fins de qualificação técnica dos licitantes, entendemos que a 
possibilidade de inabilitação prevista no item 17.4.4.1 diz respeito 
unicamente a comprovação de falsidade dos documentos apresentados 
em sede de Habilitação, não sendo possível a inabilitação do licitante em 
razão do conteúdo do Anteprojeto apresentado. Este entendimento está 
correto?  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, excluindo-se a exigência de 
apresentação do anteprojeto na fase de licitação.  

113 Edital e Anexo 
V 

Itens 
17.3.6, 
6.1 e 
15.7  

Qual foi o embasamento do valor de outorga mínimo e a definição do prazo 
de contrato. Serão disponibilizados os estudos de viabilidade que 
fundamentaram sua fixação? Ademais, considerando a atual situação 
econômica do país, e a falta de garantia no tocante à renda mínima mensal 
auferida pela concessionária, entendemos que a definição de valor de 
outorga mínima anual tornaria o projeto mais atrativo e menos oneroso à 
concessionária. Sugerimos a adoção de um mecanismo de pagamento de 
outorga mais flexível, que compartilhe os ganhos da Concessionária com o 
Poder Concedente caso os resultados sejam acima do esperado, porém 
que o projeto permaneça viável em um cenário mais pessimista.  

O valor de outorga mínima e o prazo de contrato 
foram definidos com base nos Estudos 
Preliminares recebidos no âmbito do Chamamento 
Público, que serão divulgados oportunamente. 
Demais sugestões não foram acatadas. 
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114 Edital Itens 8 e 
16.5.1  

Considerando a complexidade do objeto que será licitado, e por tratar-se 
de modelo de experiência recente no mercado nacional, questionamos a 
possibilidade de somatório de atestados para fins de atingimento dos 
quantitativos estabelecidos no Edital para fins de comprovação de 
qualificação técnica, uma vez que a vedação do somatório poderá limitar a 
participação de licitantes no certame. 

Sugestão não acatada. A proibição quanto ao 
somatório de atestados decorreu do fato de se 
considerar que os quantitativos a eles 
correspondentes são demonstrativos da 
experiência pretérita necessária à execução do 
objeto da contratação. Tal experiência não seria 
demonstrada por meio da apresentação de uma 
multiplicidade de atestados relacionados a 
projetos de menor escala ou fragmentados. 

115 Edital e Anexo 
I 

Item 
16.5.1.1
.1  

Considerando o posicionamento pacífico dos tribunais pátrios acerca da 
impossibilidade de exigência, em sede de edital, de manutenção de 
profissional em quadros de empregados da licitante/consórcio licitante, em 
especial de maneira permanente, favor confirmar a necessidade de 
apresentação da “Declaração do(s) Profissional(is) de que se 
Compromete(m) a Integrar os Quadros Permanentes da futura SPE” 
contida no Anexo I 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos.  

116 Contrato 
Item 
28.6 a) 
do 
Anexo II  

 Entendemos que o seguro de risco de engenharia deverá ser mantido 
durante a execução das fases de demolição e construção. Nosso 
entendimento está correto?  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. Entendimento correto.  

117 Contrato 
Item 
28.6 a) 
do 
Anexo II  

O valor estipulado para a apólice do seguro de risco de engenharia é de 
R$ 25 milhões, correspondente a aproximadamente 8,7% dos 
investimentos estimados. Entendemos que a apólice deva ser 
correspondente a 100% do valor estimado dos investimentos. 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

118 Contrato 
Item 
26.1.1 
do 
Anexo II  

Sugestão de alteração do texto para: "Observada a sistemática definida na 
subcláusula anterior, o saldo final remanescente da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO nunca poderá ser inferior a 30% (trinta) da 
cobertura inicialmente estipulada na cláusula 26.1, até o fim da 
CONCESSÃO" 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 

119 Contrato 
Cláusul
a 21 do 
Anexo II  

Quais são os mecanismos de mitigação e penalizações para os riscos 
identificados para as partes? 

A principal forma de mitigação é a contratação de 
seguros, conforme descrito no contrato. As 
penalidades também estão previstas no contrato. 
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120 Contrato 
Item 
11.2 
mm) do 
Anexo II  

Quais os critérios para definir um evento que comprometa o regular 
desenvolvimento das comemorações durante tais períodos? Os critérios 
serão definidos de forma conjunta entre a Concessionária e o Poder 
Concedente? 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. A natureza dos eventos ou obras 
será avaliada pelo Poder Concedente, cabendo à 
Concessionária demonstrar, em cada caso, e com 
base em estudo técnico, que o evento 
programado não comprometerá o regular 
desenvolvimento das operações, comemorações, 
festividades e eventos públicos realizados durante 
os períodos pré-determinados no contrato. 

121 Contrato 
Itens 
5.1, 
17.1 e 
19.1  

Nos ternos do Contrato, a Concessionaria poderá realizar quaisquer 
atividades lícitas compatíveis com o presente Contrato e ser remunerada 
pelas receitas auferidas com o desenvolvimento de tais atividades, não 
estando obrigada a compartilhar as receitas decorrentes com o Poder 
Concedente. No entanto, o contrato igualmente estabelece que a 
exploração de atividades diversas daquelas prevista na 5.1. ficará 
condicionada ao encaminhamento de solicitação por escrito da 
Concessionária ao Poder Concedente. Neste contexto, entendemos que 
todas as atividades desenvolvidas pela concessionária no âmbito do 
Contrato, incluindo aquelas passíveis de autorização, não terão suas 
receitas compartilhadas com o Poder Concedente. Este entendimento está 
correto?  

Entendimento correto.  

122 Caderno de 
Encargos Item 3  

Não foram identificadas as diretrizes gerais do empreendimento acerca do 
tipo de estrutura a ser utilizada para as arquibancadas e cobertura. 
Podemos entender que esta decisão ficará por conta do licitante/ consórcio 
vencedor ou existe alguma definição da SPTuris?  

Entendimento correto. A decisão ficará por conta 
da concessionária, devendo ser observadas todas 
as regras estabelecidas no edital, contrato e seus 
anexos (especialmente o Caderno de Encargos da 
Concessionária) e todas as normas técnicas ou 
regulatórias aplicáveis. 

123 
Sistema de 
Mensuração 
de 
Desempenho 

Item 
5.3.1  

Entendemos que o texto correto seria "Caso o PODER CONCEDENTE 
deixe de realizar o número mínimo de vistorias estipuladas no item 5.3., 
será considerada pontuação de 0 (zero) para cálculo da média.". Este 
entendimento está correto?  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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124 
Sistema de 
Mensuração 
de 
Desempenho 

Item 5 

Entendemos que a frequência de vistoria do indicador APC será definida 
isoladamente pelo Poder Concedente, aferindo uma pontuação conforme 
Tabela 2. Entendemos também que não há um prazo mínimo que deverá 
ser observado pelo Poder Concedente entre as vistorias para um mesmo 
elemento. Dessa forma, pode ocorrer no indicador APC o apontamento de 
falhas consecutivas, para um mesmo item, sem que tenha havido tempo 
hábil para sua correção (Ex: A partir do momento de verificação da 
indisponibilidade de um assento para espectadores espera-se que o 
conserto deva ser realizado entre 2 ou 3 dias úteis. Ocorrendo uma vistoria 
entre este prazo, não deveria ser computado uma nova falha, por não ter 
tido tempo para correção). Sugerimos, assim, que sejam definidos para os 
itens de Disponibilidade, Entorno, Limpeza e Ar Condicionado, os períodos 
de indisponibilidade, que representam o tempo de conserto, e 
consequentemente, o período que não poderão ser apontadas novas 
falhas. Esse período será iniciado a partir da verificação da 
indisponibilidade.  

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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125 

Edital ANEXO 
V – 
MECANISMO 
DE 
PAGAMENTO 
DA OUTORGA 

Item 18 

O critério de mensuração da qualidade dos serviços como elemento do 
cálculo da Outorga Onerosa. O Edital de Licitação proposto pela São Paulo 
Turismo – (“SPTuris”) indica a opção pela solução de selecionar-se as 
propostas pelo critério de “Maior Valor da Outorga Mensal”, como vemos 
claramente de seu preâmbulo: “Será adotado, para fins de julgamento, o 
critério de MAIOR VALOR DA OUTORGA MENSAL proposta a ser paga 
ao Poder Concedente, conforme o disposto no art. 15, II, da Lei Federal nº 
8.987/95, observados os parâmetros definidos neste Edital e nos seus 
anexos”. Ao buscarmos a Minuta do Contrato de Concessão, verificamos 
em sua cláusula dezoito, “Do Pagamento da Outorga”, a seguinte 
disposição: 18.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga a pagar ao PODER 
CONCEDENTE a OUTORGA MENSAL EFETIVA, conforme os valores 
percentuais e condições indicados no ANEXO V – MECANISMO DE 
PAGAMENTO DA OUTORGA. 18.2. No caso de atraso do pagamento da 
OUTORGA MENSAL EFETIVA, o PODER CONCEDENTE poderá adotar 
as medidas e sanções previstas no ANEXO V – MECANISMO DE 
PAGAMENTO DA OUTORGA”. Adiante, o citado Anexo V traz intricada 
fórmula matemática para identificar o que se denominou ser “Outorga 
Mensal Proposta” e “Outorga Mensal Efetiva”. Em uma exposição bastante 
singela, o que se extrai dali é a construção de uma solução típica de 
Concessões Administrativas e/ou Patrocinadas (PPP´s), onde a estrutura 
de pagamento prevê uma etapa de avaliação do chamado “SISTEMA DE 
MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO do CONTRATO”, que de sua parte, é 
disciplinado pelo Anexo IV. Os elementos deste Sistema ora trazem 
questões de avaliação que são bastante objetivas, tais como 
“Cumprimento das normas de segurança do Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Seguro e COVISA”, e ora elementos de caráter mais subjetivo, tais 
como o resultado de uma “Pesquisa de Satisfação in loco”. É salutar que a 
SPTuris construa elementos para avaliar a qualidade da concessão que 
pretende realizar. Contudo, a estrutura adotada – que traz direto impacto 
na performance financeira do Contrato – aliada aos critérios de 
mensuração, trazem preocupante grau de incerteza para as variáveis 
financeiras do ajuste proposto que podem tornar inviável o pleno 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, tendo sido definido um valor 
absoluto para a incidência do Sistema de 
Mensuração de Desempenho. 
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aproveitamento da capacidade privada de melhor gerir o espaço público, 
conforme explicaremos.Mas antes, um debate conceitual.A questão da 
introdução dos sistemas de mensuração da qualidade dos serviços em 
Concessões Públicas emergiu com maior rigor quando da edição da Lei 
Federal n. 11.079 de 2.004 (a chamada Lei das PPP´s), pois que a 
estrutura ali desenhada, onde há transferência de recursos do erário ao 
concessionário, estabelece que o pagamento deve ser objeto de uma 
adequada prestação de serviços.Evidentemente, em concessões 
“tradicionais”, assim chamadas as submetidas ao regime da Lei Federal n. 
8.987 de 1.995, onde a remuneração do concessionário dá-se 
exclusivamente pelo pagamento do usuário, também contém cláusulas 
com objetivo de assegurar uma boa prestação de serviços ao público. De 
fato, o artigo 23 do citado diploma é incisivo neste sentido: Art. 23. São 
cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: (...) III - aos 
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço; Todavia, há que se notar que há uma distinção bastante marcante 
entre um Contrato conter critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 
definidores da qualidade do serviço e estes impactarem diretamente na 
equação econômica do ajuste. Em Contratos de Concessão “tradicionais”, 
costuma-se vincular as avaliações dos critérios de qualidade dos serviços 
a elementos bastante objetivos decorrentes das necessidades mínimas da 
Administração e da boa prestação do serviço público, vinculando o seu não 
atingimento a multas contratuais pré-definidas. Isto porque, não há 
pagamento sendo feito por parte do Erário. Assim é que, não atingido um 
determinado parâmetro de qualidade, pode se ver a Concessionária punida 
com advertência ou multa. E em hipótese última, até mesmo com a 
rescisão da Concessão. Mas, note-se aqui, a vinculação é estritamente 
feita com a qualidade do SERVIÇO PÚBLICO a ser prestado, sendo o 
conceito inerente a Concessões de Serviços Públicos, e.g. a operação de 
uma Rodovia. Mas o Edital aqui proposto é de Concessão de um Bem 
Público (in casu, a Arena Multiuso no Complexo Anhembi), onde se 
operará um Serviço PRIVADO. De fato, veja-se a definição do “Objeto” 
trazida pelo Edital: ee) OBJETO: construção, implantação, manutenção, 
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gestão e operação de Arena Multiuso no Complexo Anhembi, no Município 
de São Paulo, nos termos do CONTRATO Não há, assim, qualquer 
Serviço Público que se pretenda transferir para a iniciativa privada. 
Concede-se um bem público. Assim é que toda a gestão da Arena, todos 
os eventos ali a serem conduzidos, todas as atividades ali a serem 
praticadas serão estritamente privadas, não se alinhando com qualquer 
expectativa de um “Serviço Público”. É certo que é do interesse público 
que as atividades sejam boas, atrativas e lucrativas. Mas jamais se 
revestirão do manto de um Serviço Público. Assim, para que o modelo de 
negócios e potencial de uso da área seja pleno, é necessário dar ampla 
liberdade para o empreendedor. Toda norma que se edificar dentro do 
cotidiano da Arena representará uma amarra indesejada para a Iniciativa 
Privada que será traduzida na forma de um custo extra dentro da matriz 
financeira que acompanhará a oferta comercial em resposta ao Edital. 
Colocando de forma mais direta, quanto mais normas incidirem sobre o 
cotidiano da Arena, menor será a oferta de contraprestação ao Erário. 
Desta feita, é a nosso ver importante que os critérios edificados no Anexo 
IV – Critérios de Mensuração de Desempenho sejam revistos, 
desvinculando-os como elemento de cálculo do valor final da Outorga 
Efetiva, pois o conceito do Edital proposto é o de Concessão de um BEM 
PÚBLICO, e não de um SERVIÇO PÚBLICO, e submetendo-os a 
elementos claros e objetivos vinculados a punições como sanção e multa, 
quando o caso. Mas vamos prosseguir.  

126 Edital ANEXO 
IV   

Os dados indicados como critérios de aferição da qualidade da Concessão. 
No caso de se manter a estrutura prevista no Anexo IV do Edital como 
parte integrante do sistema de cálculo do valor da Outorga, é 
recomendável que se reveja alguns dos itens elencados para avalição. 
Vejamos por exemplo o que consta do item 3.2.1. que cuida do chamado 
Índice de Conformidade, ou IC. Ali, descreve o Anexo IV que será um dos 
subitens a serem avaliados pela SPTuris o “Cumprimento das normas de 
segurança do: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Sergur e 
COVISA”.Quanto a métrica de avaliação, afirma o Edital que será 
considerado “conforme” e, portanto, merecedor de nota 1, a 

Sugestão não acatada. Os efeitos decorrentes da 
aplicação do Sistema de Mensuração do 
Desempenho não tornam o Poder Concedente 
conivente com condutas irregulares da 
concessionária, funcionando como um incentivo 
adicional para que objeto do contrato seja 
executado com qualidade.  
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Concessionária que entregar documentos que demonstrem a aprovação 
nas inspeções de entrega tempestiva dos relatórios demonstrando o 
atendimento das normas de cada entidade.Ora. A estrutura do “IC” dá a 
entender que uma Concessionária poderá, em algum momento da 
Concessão, não cumprir com as normas de Segurança do Corpo de 
Bombeiros, da Polícia Militar, Seguro e COVISA, e em assim sendo o 
caso, merecerá diminuição da nota de seu Índice de 
Conformidade...Todavia, acaso qualquer um destes elementos seja 
verificado, a consequência legal seria outra, a dizer, ou a suspensão das 
atividades ou da concessão e prazo para a retificação do elemento 
desconforme, dentro do que expressamente previsto e autorizado pela 
legislação específica de cada entidade indicada (Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar etc)... Para fins do Contrato de Concessão, a nosso ver, a 
única condição deve ser o rigoroso cumprimento das normais legais e 
administrativas incidentes sobre o empreendimento, aplicando-se multa no 
caso de descumprimento de qualquer uma delas! Da forma como está 
proposto, construiu o Edital um cenário em que normas de segurança 
podem ser (ainda que temporalmente) não cumpridas, sendo que a única 
consequência prevista pelo ajuste seria a redução do Índice de 
Conformidade...A nosso ver, o IC pode até considerar como critério de 
mensuração o FI (Resultado Financeiro), ou PS (Pesquisa de Satisfação), 
mas certamente não pode ser admitido para um empreendedor que não 
entregue uma Licença de Operação válida e vigente (como no caso do 
LO). Desta feita, consideramos que a incorporação dos elementos SE 
(Cumprimento de Normas de Segurança) e LO (Demonstração pela 
Concessionária da atualidade e vigência da Licença de Operação) não 
poderiam compor o critério de avaliação do IC (Índice de Conformidade), 
devendo ser transladadas como cláusulas de deveres da Concessionária, 
sob pena de multa.  
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127 Edital ANEXO 
IV   

O aparente conflito de interesses entre o Poder Público e os Índices de 
qualidade por ele criados. Ainda com relação a este tema, uma última 
preocupação há que ser externada. A construção da fórmula de 
pagamento do ônus mensal previsto no Contrato proposto deixa claro que 
os critérios de avaliação trarão impacto direto no pagamento feito à 
Municipalidade. Assim é que, paradoxalmente, quando pior for a gestão da 
Arena, maior será a rentabilidade da Municipalidade, colocando-se ai um 
contrassenso indesejável.O Interesse Público verdadeiro não é atendido, 
neste particular caso, pela maior rentabilidade da Administração Municipal, 
mas sim pela inclusão e boa gestão de um novo marco para a cidade. 
Assim é que a construção proposta pelo Edital e Contrato de Concessão 
publicados traz uma solução que pode vir a trazer um estresse entre as 
relações do futuro operador da Arena e gestor Municipal, máxime em anos 
de eventuais crises financeiras.Desta feita, propomos uma solução distinta, 
como se verificará a seguir. [vide questões abaixo] 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos, tendo sido definido um valor 
absoluto para a incidência do Sistema de 
Mensuração de Desempenho, independentemente 
da proposta comercial. 

128 Edital   

Proposta de manutenção de Outorga Onerosa, com renda variável 
compartilhada. A proposta de Concessão de um bem público pode vir 
acompanhada ou não de obrigações. No caso deste Edital proposto, há a 
obrigação de construção de um equipamento novo para a Cidade de São 
Paulo, aliado a necessidade de pagamento de uma outorga mensal em 
prol do erário.Todavia, desde o chamamento público para a Manifestação 
de Interesse, este Município deixou claro que seu objetivo maior era o de 
criar um marco para a Cidade de São Paulo, com a introdução de um 
equipamento público de Interesse da Coletividade. De fato, assinalava o 
item 1.1.7. do Edital de Chamamento que: 1.1.7. A possibilidade de 
desenvolvimento, adensamento e expansão de empreendimentos 
associados a um equipamento âncora como o Anhembi, por sua vez, 
demanda a realização de estudos específicos, que apontem os 
procedimentos e a fundamentação jurídica necessária, inclusive a 
indicação de instrumentos para a realização das parcerias, obras públicas, 
convênios, consórcios ou concessões entre os diferentes entes federativos 
e a iniciativa privada, adequados ao tempo necessário à execução do 
projeto. A figura do equipamento a ser edificado, então, é mais relevante 

Sugestão não acatada.  
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para o projeto da cidade de São Paulo do que a sua potencial rentabilidade 
a curto prazo. Desta feita, é absolutamente necessário conferir aos 
potenciais participantes do certame proposto não só ampla margem de 
liberdade para operar o futuro equipamento, mas também para idealizar 
formas de estruturas financeiras que permitam a realização de um pesado 
investimento para a construção de um verdadeiro marco arquitetônico, ao 
lugar de um simples ginásio de concreto. Para tanto, é crucial haver 
estabilidade da equação financeira proposta, com a edição de uma 
margem menor de contraprestação garantida. De outro bordo, parece 
evidente que embora o objetivo primário da cidade seja a inclusão de um 
novo equipamento marco (projeto âncora), não quer ela também perder a 
oportunidade de participar financeiramente do empreendimento, e assim, 
compartilhar seus ganhos. Ocorre que a estrutura de pagamento proposta 
pela Municipalidade (outorga fixa) não permite a construção de um sistema 
de evolução de pagamentos, onde a consolidação do empreendimento (e 
aumento de seu potencial econômico) possa ser compartilhado a devido 
tempo e momento, exigindo que o proponente estabeleça, no momento 
zero, a contraprestação fixa a ser sustentada por todo o Contrato. Isto faz 
com que esta estimativa tenha que ser a mais conservadora possível, e, 
consequentemente, a menor possível ao Erário. Em uma linha simples, a 
estrutura proposta faz com que a SPTuris não participe dos eventuais 
ganhos futuros extraordinários da Concessionária. Em nossa proposta, 
este problema é resolvido de forma elegante, pela construção de um 
modelo financeiro flexível. Explicamos. Nossa proposta é que o Edital fixe 
um percentual de compartilhamento de receitas da futura Sociedade de 
Propósito Específico – SPE em um percentual certo e intocável, digamos, 
7% (sete por cento) das receitas. Todavia, o Contrato de Concessão 
apontará que a futura SPE deverá pagar ao Erário o valor de 7% (sete por 
cento) do faturamento, ou a Outorga Fixa Mínima Garantida, 
correspondente ao valor ofertado na Proposta Comercial ao tempo da 
Licitação. Assim, os futuros proponentes apresentariam em resposta à 
licitação um compromisso de pagar à SPTuris 7% (sete por cento) de seu 
faturamento, ou a Outorga Mínima Garantida, o que for maior. O vencedor 
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do certame segue sendo aquele que oferecer a maior Outorga Mínima 
Garantida, mas este valor deixa de ter um mínimo definido em Edital, pois 
o que importa ao Erário é a segurança da sua participação financeira na 
receita do empreendimento. Evidentemente, cada proponente licitante 
apresentará uma Proposta Financeira que, em teoria, corresponda a 7% 
(sete por cento) de sua proposta financeira, de forma a assegurar vencer o 
certame. Ao Município estará assegurado, assim, a participação financeira 
(e compartilhamento de receitas futuras) da melhor proposta econômico-
financeira apresentada em resposta ao Edital. Mas, pode-se perguntar, 
qual a distinção desta solução com a hoje proposta? Bem, a vantagem é a 
possibilidade é a de ofertar uma proposta que, desde o mês inicial, tenha 
já identificada a participação máxima efetiva da SPTuris no projeto (no 
caso, 7%), franqueando ao Concessionário o livre desenvolvimento – ao 
longo do Contrato – de nova soluções e explorar novos potenciais 
negócios co-laterais ciente da participação da SPTuris na parte 
financeira.Do lado a SPTuris, tem-se seguro desde o mês inicial a efetiva 
participação do empreendimento sem o risco de sufocar a Concessionária 
em seus anos iniciais.E mais importante, retira-se da fórmula de cálculo da 
Outorga Efetiva o potencial risco da tentação de se pressionar a 
Concessionária financeiramente com a não aprovação de seu Índice de 
Conformidade. Dentro deste cenário, a nós parece que outra solução de 
Conformidade. A SPTuris, neste sentido, passa a ser efetivamente uma 
parceira comercial, e tal situação trará enorme paz para a estruturação do 
Projeto Financeiro necessário a oferta da Outorga Mínima Garantida. Mas, 
esta construção também é necessária para viabilizar uma maior 
flexibilidade do empreendedor de construir um verdadeiro marco para a 
cidade, e para isto, outra alteração no Edital é necessária.  
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129 Edital Item 5.1 

A solução da inversão de fases: Necessidade de se analisar primeiramente 
o Projeto, e depois a sua oferta financeira. A proposta da SPTuris é 
realizar um certame célere, com a inversão de fases, vale dizer, com a 
análise primeira da Proposta Comercial, e depois das qualificações e 
projeto de engenharia do potencial proponente. Este caminho é salutar 
para licitações de obras, onde o projeto perseguido pela SPTuris é definido 
pela própria Administração.Contudo, e lembrando dos termos do 
Chamamento Público, a ideia do presente certame não é só contratar a 
concessão da área, mas sim criar um marco para a cidade de São Paulo. 
Neste sentido, é tão importante ao Edital analisar – e avaliar – a proposta 
financeira, quanto analisar e avaliar a proposta arquitetônica. Para sermos 
francos, o atendimento pleno dos termos do Edital termina por impor aos 
potenciais proponentes a necessidade de idealizar um projeto de 
arquitetura com o menor custo possível, traduzindo-se em um 
empreendimento com pouco ou nenhuma atratividade para a cidade sob o 
ponto de vista de marco arquitetônico. Se o real interesse da 
Administração é o de criar um monumento, uma espécie de edificação que, 
isoladamente, já represente um ganho para a cidade, é FUNDAMENTAL, 
que (i) ou o edital fixe o projeto que deseja ver edificado ou (ii) crie um 
momento na seleção pública para avaliar o que lhe é proposto. A simples 
imposição de um orçamento de obra de referência, no caso, R$ 
285.000,000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, conforme item 5.1. do 
Edital é insuficiente para assegurar o pleno atingimento daquele desejo 
exposto ao tempo do Chamamento Público. Desta feita, sugere-se à 
SPTuris que crie uma fase de análise e avalição dos Projetos 
Arquitetônicos a serem ofertados, de sorte a permitir que os licitantes 
construam efetivamente um marco para a cidade de São Paulo, ou então 
que se defina um projeto arquitetônico de seu agravo. Seja como for, o que 
é absolutamente importante é retirar a referência de orçamento indicada no 
Edital para o investimento na obra e flexibilizar a estrutura do Projeto 
Financeiro, de forma a que os potenciais participantes possam encontrar 
formas de aumentar o investimento na obra, ainda que em detrimento dos 
eventuais repasses iniciais a SPTuris, pois que – acreditamos – a 

Sugestão não acatada. O edital foi construído 
para conferir flexibilidade para o proponente na 
concepção do projeto. Em qualquer caso, a futura 
Concessionária deverá observar os parâmetros 
mínimos definidos pelo contrato. 
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qualidade da obra é mais relevante ao Interesse Público do que a 
majoração do orçamento da SPTuris.  

130 Edital Item 
16.5 

O prazo mínimo de operação de Arenas ou empreendimento similares. 
Afastando-nos agora um pouco dos elementos conceituais do Edital 
proposto, podemos avançar com a análise dos critérios objetivos para a 
habilitação dos potenciais participantes. O Edital proposto cuidou de trazer 
exigências de habilitação das empresas licitantes e, também, de seu 
conjunto de profissionais.Dentre estas, indica em seu item 16.5.1. subitem 
“b”, alíneas “i” e “ii” a seguinte exigência: ii - operação (assim considerada 
a atividade de gerência ou liderança na gestão) de equipamento do tipo 
arena multiuso, estádio de futebol ou ginásio poliesportivo, com 
capacidade mínima para 10.000 (dez mil) pessoas, somando o prazo 
mínimo de 4 (quatro) anos de experiência profissional; ii - coordenação, 
organização, montagem ou responsabilidade técnica pela execução de, no 
mínimo, 20 (vinte) eventos: de entretenimento (shows, musicais, concertos 
ou eventos similares) e/ou esportivos indoor (futsal, voleibol, lutas ou 
eventos similares) e/ou corporativos (conferências, convenções ou eventos 
similares), dentro de um intervalo máximo de 4 (quatro) anos, somando no 
mínimo 40.000 (quarenta mil) pessoas, sendo que pelo menos um dentre 
tais eventos deverá contar, sozinho, com no mínimo 10.000 (dez mil 
pessoas). O elemento que nos traz preocupação da exigência estabelecida 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos.  



 

50 

Consulta Pública 
Processo Administrativo n.º 014/2015 

Chamamento Público DPR nº 001/2015 
OBJETO: Arena Multiuso.  

centra-se no prazo indicado de operação do empreendimento, a saber, 4 
(quatro) anos.Nesta toada, empreendimentos edificados recentemente (2 
anos, por exemplo) de enorme sucesso, com um total de visitantes 
superando a casa dos 100 mil usuários, simplesmente não atenderia o 
Edital, o que é incompreensível. É certo que a perenidade do 
empreendimento analisado é relevante, mas esta capacidade do potencial 
licitante pode ser bem analisada com a avaliação do número de usuários 
nos primeiros antes de qualquer empreendimento, sabidamente os de mais 
difícil operação dada a novidade do equipamento. Dentro da exigência 
proposta, um licitante que, por exemplo, tenha realizado apenas 4 (quatro) 
eventos de 10.000 mil pessoas cada, um por ano, se habilitará, enquanto 
um outro proponente que tenha realizado 20 (vinte) eventos de mais de 
10.000 mil pessoas na média por “apenas” dois anos, não. A nosso ver, 
esta exigência está mal formulada e afasta potencias licitantes 
importantes, pois que justamente aqueles que recentemente se agregaram 
ao mercado. E, ainda mais. A nosso ver, a forma como o elemento está 
exigido viola o conteúdo do parágrafo quinto do artigo 30 da Lei Federal n. 
8.666 de 1.993, que aponta: § 5º É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam 
a participação na licitação. Desta feita, sugerimos a remoção do elemento 
“somando o prazo mínimo de 4 (quatro) anos de experiência profissional”.  

131 Edital   

A modalidade contratual e a necessidade de segurança jurídica aos 
investidores. O Edital indica que a construção, implantação e operação da 
Arena deverá ser realizada pela Concessionária por meio de concessão, 
por meio de contrato administrativo a ser firmado com a SPTuris. Nesse 
sentido, consta da Minuta do Contrato de Concessão quando da 
caracterização do seu objeto o quanto segue: “5.1. O OBJETO do presente 
CONTRATO é a concessão de obra, com OUTORGA onerosa, para a 
construção, implantação, manutenção, gestão e operação, na ÁREA DA 
CONCESSÃO, de Arena Multiuso no Complexo Anhembi, que deverá ser 
coberta, com capacidade máxima de no mínimo 20.000 (vinte mil) 
pessoas, dotada de infraestrutura externa e interna que permita múltiplas 

Sugestão não acatada. A concessionária poderá 
oferecer em garantia os direitos emergentes da 
concessão, observadas as disposições da minuta 
do contrato e seus anexos, bem como da 
legislação aplicável.  
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configurações de uso, nos termos do ANEXO III – CADERNO DE 
ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA”. Ressaltamos, no mais, que constou 
expressamente do Edital a possibilidade da Concessionária obter 
financiamento junto à instituições privadas visando a obtenção dos 
recursos necessários à construção e implantação da Arena. Considerando, 
no mais, o vultuoso volume dos investimentos necessários à consecução e 
implementação de projeto deste porte e desta natureza, entende-se que a 
mera cessão dos direitos decorrentes da Concessão como garantia, tal 
como previsto na Minuta do Contrato de Concessão, não é suficiente para 
satisfação dos critérios e parâmetros de segurança jurídica exigidos pelas 
instituições financeiras e/ou fundos de investimento ou companhias 
securitizadoras, que possam conceder crédito a empreendimentos dessa 
natureza. Nesse contexto, é de grande importância que, de forma 
complementar e sem prejuízo do contrato de concessão, seja conferida à 
empresa concessionária adequada segurança jurídica, bem como que seja 
possível conceder ao agente financiador garantia real, que possa inclusive 
constar da matrícula do imóvel. Como o imóvel continuará de propriedade 
da Concedente, o instituto adequado para tanto é a concessão de direito 
de superfície. A concessão de direito de superfície é instrumento 
perfeitamente válido, previsto tanto no Estatuto da Cidade quanto no 
Código Civil, conforme segue: - Lei 10.257 (Estatuto da Cidade): Art. 21: 
“O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície de 
seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura 
pública registrada no cartório de registro de imóveis.”. - Código Civil – Art. 
1369: “O proprietário pode conceder a outrem direito de construir ou de 
plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.”. O Código 
Civil deixa clara a possibilidade de sua aplicação, inclusive para bens 
públicos: “Art. 1.377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica 
de direito público interno, rege-se por este Código, no que não for 
diversamente disciplinado em lei especial.” A concessão de superfície 
apresenta algumas vantagens sobre o modelo usual de simples 
concessão, especialmente em virtude de ser um direito real, que permite 
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ao empreendedor privado e a todos os que venham a investir no projeto, 
maior segurança jurídica, fundamental se considerado o volume de 
investimento e o longo prazo de retorno envolvidos no projeto 
pretendido.Além disso, o direito de superfície pode ser objeto de alienação 
fiduciária em garantia, conforme alterações introduzidas na Lei 9.515/97, 
especialmente em seu art. 22, inciso IV, o que se constitui, portanto, em 
uma ferramenta importante na estrutura de financiamento.Veja-se que o 
item 3.8.1 do próprio Chamamento Público DPR 01/2015, por sua vez, 
estabelece que “a sugestão da modalidade de contratação deverá estar 
embasada em avaliação jurídica da viabilidade de modelos institucionais 
alternativos, ou complementares, para financiamento e implantação do 
projeto”.O atual momento é de extrema retração de crédito, tanto nos 
bancos públicos quanto privados, o que torna ainda mais importante, 
senão fundamental, que se possa recorrer a formas alternativas de 
funding, pois do contrário o projeto de estruturação financeira pode não se 
viabilizar. Dentre tais ferramentas, encontram-se os Certificados de 
Recebíveis Imobiliários – CRI, regrados na Lei 9.514/97, que constituem 
títulos lastreados em créditos imobiliários, que podem ser decorrentes, 
inclusive, de concessão de direito de superfície, em operação de 
securitização de créditos. Além disso, o detentor do direito de superfície 
pode dá-lo em garantia fiduciária ao agente financiador, o que viabiliza a 
concessão do crédito. Ressalte-se que, no caso e execução da garantia, 
não é o imóvel que responde, mas sim os direitos de superficiário pelo 
prazo remanescente do contrato, de forma que não há qualquer ameaça à 
propriedade do imóvel.  
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132 

"Do Incentivo 
à Mobilidade 
Urbana e do 
Plano Diretor 
Estratégico de 
São Paulo " 

  

Do Incentivo à Mobilidade Urbana e do Plano Diretor Estratégico de São 
Paulo. O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei 
16.050/2014) trouxe princípios relevantes para o desenvolvimento da 
cidade. Dentre eles, têm especial aplicação à região em tela, Macroárea de 
Estruturação Urbana, o incentivo à mobilidade urbana e a o uso misto dos 
imóveis, bem como a oferta de empregos. A simples construção de uma 
Arena no imóvel, além de reduzir consideravelmente as hipóteses de 
exploração econômica da área, acarreta sérios problemas de mobilidade 
urbana, pois praticamente obriga a todo o público que chegue e saia no 
mesmo horário. Além de sobrecarregar o transporte público, é um enorme 
agravante de trânsito, em algumas das vias mais importantes da cidade. O 
projeto somente atende aos ditames do Plano Diretor se propiciar a oferta 
de serviços e comércio variados, como lojas, restaurantes e outros, que 
permitam uma variedade de uso, frequência todos os dias (e não apenas 
nos dias de eventos há Arena) assim como a permanência do público em 
horários anteriores e posteriores ao evento específico, de forma que a 
chegada e dispersão possam se dar de forma muito mais diluída. Além 
disso, propicia a geração de empregos e a constituição de um forte polo de 
comércio, serviços e lazer, democratizando os espaços da cidade, sendo 
que o uso não fica adstrito aos adquirentes de ingressos para o evento da 
Arena. Desta forma, o projeto deve exigir uma quantidade mínima de área 
destinada a usos diversos, com intuito de atender às finalidades acima, 
além de potencialmente acarretar maior interesse e retorno para o 
investimento.  

Sugestão não acatada. O edital não proíbe o uso 
de áreas a usos diversos, contanto que sejam 
atendidas todas as suas exigências, bem como do 
contrato e seus anexos. 

133     

ACORDO DE GOVERNANÇA 
Pelo presente Instrumento particular: 
(a) A São Paulo Turismo S/A – SPTURIS, com sede na Av. Olavo 
Fontoura, 1.209, Anhembi, Santana, CEP 02012-021, CNPJ n° 
62.002.886/0001-60, representada por seu Diretor Presidente, Sr. [•], 
portador da Carteira de Identidade nº [•], inscrito no CPF/MF sob o n° [•], 
residente em São Paulo-SP, e pelo Diretor de [•], Sr. [•], portador da 
Carteira de Identidade nº [•], inscrito no CPF/MF sob o n° [•], residente em 
São Paulo-SP, neste ato denominado PODER CONCEDENTE; e 

Sugestão considerada na revisão dos 
documentos. 
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(b) A empresa [•], com sede na [•], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [•], 
representada por seu presidente [nome e qualificação], portador da 
Carteira de Identidade nº [•], inscrito no CPF/MF sob o nº [•], residente em 
[•], neste ato denominada CONCESSIONÁRIA; 
(c) O COMPLEXO ANHEMBI, com sede na _____, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º ___, representada por seu ____, portador da Carteira de 
Identidade n.º ____, inscrito no CPF/MF sob o n.º ___, residente na Rua 
____, doravante denominado ANHEMBI. 
, doravante denominados em conjunto como “PARTES” e, individualmente, 
como “PARTE”, têm entre si justo e contratado o que segue: 
CONSIDERANDO QUE: 
1. O PODER CONCEDENTE realizou por meio da Concorrência 
Internacional n.º ______ a escolha da empresa ___________ para a 
exploração, da Concessão de Obra, com outorga onerosa, 
compreendendo a construção, implantação, manutenção, gestão e 
operação de Arena Multiuso no Complexo Anhembi, no Município de São 
Paulo; 
2. A Arena Multiuso no Complexo Anhembi, no Município de São Paulo 
será implantado em terreno contíguo ao ANHEMBI; 
3. A necessidade de regulamentação da atuação da CONCESSIONÁRIA e 
do ANHEMBI na exploração de atividades de dois equipamentos que 
devem coexistir de forma harmoniosa, na consecução dos interesses da 
sociedade, de forma organizada e não predatória. 
As Partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
ACORDO DE GOVERNANÇA, que se regerá pelas seguintes Cláusulas: 
1 Dos Segmentos de Vocação dos Equipamentos 
1.1 Fica justo e acordado entre as Partes que cada um dos Equipamentos 
terá como vocação principal, promover e sediar, preferencialmente, 
eventos nos seguintes segmentos definidos em Anexo a este Acordo e 
atualizados anualmente pelo Comitê Gestor, nos termos e condições deste 
Acordo Interno. 
1.2 As Partes explorarão os eventos dos segmentos definidos na Cláusula 
1.1. acima como sendo de sua vocação de acordo com seus próprios 
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termos e condições. 
1.3 Para exploração de eventos em segmentos de vocação da outra Parte, 
bem como em segmentos não descritos no presente Acordo de 
Governança, as Partes deverão demonstrar previamente ao Comitê Gestor 
que: (i) os preços praticados são preços de mercado e que foram 
concebidos considerando uma margem de lucro compatível com a 
atividade, nos termos das Cláusulas e condições do presente Acordo de 
Governança; ou (ii) existe justificativa técnica para que o evento ocorra no 
Equipamento específico; ou 
1.4 Respeitado o quanto disposto na cláusula 1.3 acima, o usuário poderá 
escolher equipamento diverso do equipamento definido no Anexo a este 
Acordo como sendo de vocação para determinado evento, desde que haja 
justificativa técnica para tanto, devidamente aceita pelo Comitê Gestor, de 
acordo com o disposto na cláusula 2.a do presente Instrumento. 
2 Comitê Gestor 
2.1 Será criado um Comitê Gestor, na forma de órgão deliberativo, 
formado por um representante da CONCESSIONÁRIA, um representante 
da ANHEMBI e um representante legal da São Paulo Turismo S/A – 
SPTURIS, que presidirá o Comitê. 
2.2 O Comitê Gestor terá como finalidade a regulação e solução de 
conflitos do presente Acordo Interno e terá como principais atribuições e 
competências: 
2.2.1  A revisão, modificação e atualização anual do modelo de 
governança e dos segmentos de vocação das Partes; 
2.2.2 A análise de preços sugeridos para eventos não definidos como de 
vocação dos Equipamentos com relação aos preços praticados pelo 
mercado; 
2.2.3 A autorização para realização de evento em determinado 
Equipamento que não tenha referido evento descrito no Anexo a este 
Acordo como de sua vocação, mediante justificativa técnica. 
2.2.4  Solução dos conflitos oriundos do presente Acordo Interno; 
2.2.5 Outros. 
2.3 O Comitê Gestor se reunirá por convocação de seu Presidente, sempre 
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que julgar necessário ou mediante solicitação dos demais membros, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, acompanhada da 
pauta resumida dos trabalhos. 
2.4 As despesas do funcionamento do Comitê Gestor correrão por Parte 
________. 
2.5 Os casos omissos e as dúvidas surgidas quanto ao funcionamento do 
Comitê Gestor serão solucionados pelo Presidente, consultado o Comitê. 
3 Procedimento de Aprovação das Demonstrações de Composição de 
Preços  
3.1 A Parte interessada em atuar em segmento não definido como de sua 
vocação deverá encaminhar ao Comitê Gestor o orçamento do evento que 
pretende sediar, acompanhado da demonstração de que o preço orçado é 
compatível com o mercado.  
3.2 No prazo de 05 (cinco) dias contados da comunicação referida na 
Cláusula 3.1. acima, o Comitê Gestor deverá emitir parecer acerca da 
compatibilidade ou não do preço com o mercado, ou solicitar informações 
adicionais, situação em que o parecer do Comitê será emitido no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da apresentação das informações pela Parte 
interessada.  
3.3 Os pareceres do Comitê Gestor serão considerados aprovados se 
contarem com o voto favorável de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros. 
4 Procedimento Solução de Divergências 
4.1 O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante 
comunicação, pela Parte que solicitar o pronunciamento do Comitê Gestor, 
à outra Parte, de sua solicitação, fornecendo cópia de todos os 
documentos ligados ao objeto da divergência levantada. 
4.1.1 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 
comunicação referida no item anterior, a Parte reclamada apresentará as 
suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao 
Comitê Gestor cópia de todos os documentos apresentados por ambas as 
Partes. 
4.1.2 O parecer do Comitê Gestor será emitido em um prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento, pelo Comitê Gestor, das 
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alegações apresentadas pela Parte reclamada, se outro prazo não for 
estabelecido pelas Partes, de comum acordo, e aceito pelo Comitê Gestor. 
4.1.3 Os pareceres do Comitê Gestor serão considerados aprovados se 
contarem com o voto favorável de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros. 
4.1.4 A decisão do Comitê Gestor será vinculante para as Partes, até que 
sobrevenha eventual decisão judicial sobre a divergência. 
5 Revisão Anual do Mecanismo de Governança 
5.1 O Comitê Gestor se reunirá anualmente para revisão dos Mecanismos 
de Governança estabelecidos neste Acordo Interno, bem como dos 
segmentos de vocação das Partes. 
5.2 A alteração do Mecanismo de Governança será aprovada por 
unanimidade e deverá ser formalizada por meio de um Termo Aditivo ao 
presente Acordo de Governança. 
5.3 As alterações dos seguimentos de vocação serão considerados 
aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 2 (dois) dos 
membros do Comitê Gestor. 
6 Prazo 
6.1 O presente Acordo Interno será vigente pelo mesmo prazo do Contrato 
de Concessão Administrativa n.º _____, incluindo eventual prorrogação . 
7 Penalidades  
7.1 Caso alguma das Partes não cumpra o disposto nas Cláusulas 
estabelecidas neste Instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de 
multa equivalente a (definir valor ou percentual). 
8 Foro. 
8.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Acordo Interno, as 
Partes elegem o foro da comarca de São Paulo, Capital. 
Por estarem assim justos e contratados, as Partes firmam o presente 
Instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) 
testemunhas. 
São Paulo, ______ de ______________ de _______. 
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134 
Caderno de 
Encargos da 
Concessionári
a 

 

Nosso estudo entregue analisou a configuração do lote e entorno. Este 
diagnóstico constatou diversas problemáticas que poderiam inviabilizar o 
empreendimento da Arena, prejudicando principalmente a sua condição de 
acessibilidade e o tráfego local. Entre as questões identificadas destacam-
se: 
– Localização do lote junto à via de passagem rápida (Av. Assis 
Chateaubriand – Marginal Tietê) com tráfego intenso, o que dificulta o 
acesso por veículos junto à face sul do terreno; 
– Terreno estreito com limitação do uso imposto pelo terreno vizinho, 
utilizado como concentração de carros alegóricos do Sambódromo durante 
o carnaval; 
– Nível do lençol freático alto, tornando muito onerosa a construção de 
estruturas enterradas muito profundas; 
– A Rua Professor Milton Rodrigues, que fica junto à fachada leste do lote 
da Arena, não tem possibilidade de comportar todo o fluxo de automóveis 
gerado pelos eventos sem prejudicar o tráfego na Av. Assis 
Chateaubriand, assim como a condição de acessibilidade de pedestres, 
táxis e bicicletas. 
Para solucionar esses conflitos, principalmente de acesso ao 
empreendimento, propusemos um nível de estacionamentos (subsolo) na 
área da concessão e que se estende sob a área de concentração do 
Sambódromo. Assim, a entrada e saída de veículos ocorreria pela Avenida 
Olavo Fontoura, via dupla com canteiro central, já utilizada atualmente 
para acesso em casos de grandes eventos, e que possui espaço suficiente 
para acomodar com segurança esta nova demanda. Propusemos do lado 
Sul do terreno, na Marginal Tietê, uma saída secundária que ocorreria no 
nível G-1 de estacionamento (térreo). Assim, não haveria entrada de 
automóveis pela Marginal, posto que a formação de fila de veículos seria 
perigosa e obstrutiva ao tráfego intenso daquela via, o que provavelmente 
inviabilizaria o empreendimento por dificultar o cumprimento das medidas 
mitigatórias que deverão ser exigidas pela Secretaria Municipal de 
Transportes (SMT) decorrentes desse impacto. 
Como vantagem adicional esta proposta ainda permitiria que a pista da 

(i) Sugestão não acatada. Deve-se atender à 
determinação da CET quanto ao acesso do 
empreendimento.  
(ii) Sugestão não acatada. As soluções de 
estacionamento foram revistas no documento, 
mas o uso do subsolo permanece restrito ao uso 
da área da concessão, conforme o edital e seus 
anexos, bem como de acordo com as diretrizes da 
SVMA.   
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Rua Prof. Milton Rodrigues em frente à fachada principal da Arena tivesse 
seu tráfego controlado, admitindo apenas a passagem de transporte 
coletivo, táxis, pedestres e ciclistas. Esta condição favoreceria e 
incentivaria o público a não se utilizar do automóvel para acessar os 
eventos. 
Conforme comentado pela comissão de avaliação a condição para que 
seja construído o estacionamento subterrâneo na área de concentração do 
Sambódromo é que este deveria ser realizado entre março e janeiro, 
período compreendido entre dois Carnavais, de modo a não prejudicar as 
escolas de samba participantes dos eventos. Em nosso estudo detalhamos 
estruturas com o emprego intensivo de pré-moldados de concreto armado 
(com opção de estrutura metálica ou mista de concreto e aço) e 
comprovamos ser viável a execução desse estacionamento nesse intervalo 
de tempo. 
Assim, vemos a necessidades de se, pelo menos, abrir a possibilidade nas 
Diretrizes de que o subsolo na área de concentração do Sambódromo 
possa ser utilizado como estacionamento, ou como meio de acesso de 
veículos ao empreendimento pela Avenida Olavo Fontoura. 
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Com referência ao Item 3. DIRETRIZES GERAIS DO 
EMPREENDIMENTO, subitem 3.3, quero ressaltar a importância da 
distribuição de áreas para cadeirantes nas arquibancadas e camarotes, 
cuja existência deve ocorrer em todos os setores da Arena, em atenção ao 
disposto nos itens 4.8, 10.3 e 10.11 da NBR 9050/15 da ABNT. 
Esta observação é para se evitar erros recentes cometidos em várias 
obras de construção ou reforma de estádios e praças esportivas. 

Sugestão acatada na revisão dos documentos.  

137 Edital  
Analisando o edital, falta alguma informações, como a data de abertura.. 
Entende-se pelo fato de ser consulta publica ? 

Entendimento correto, algumas informações, 
como data de abertura, não foram preenchidas 
por se tratar de consulta pública. 

 


