ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT DE SOROCABA

No dia 18 de novembro de 2015, às 10h, no Salão de Vidro da Prefeitura Municipal
de Sorocaba, teve início a Audiência Pública visando apresentar aos interessados,
bem como, colher contribuições e comentários ao projeto de Concessão de Serviço
Público precedida da Execução de Obra Pública para a Implantação e Operação do
Sistema BRT em Sorocaba. Composta a mesa pelo Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parcerias
Público-Privadas de Sorocaba e também presidente desta Audiência, Sr. Edsom
Ortega; pelo Secretário Municipal da Fazenda e Secretário Executivo do Conselho
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas de Sorocaba, Sr. Aurílio Sérgio
Costa Caiado, o qual secretariou esta Audiência e redigiu esta Ata; pelo Secretário
Municipal de Negócios Jurídicos, Dr. Maurício Jorge de Freitas; e, pelo Diretor
Presidente da URBES, Sr. Renato Gianolla. Ato contínuo, foram apresentadas as
regras para o melhor desenvolvimento da Audiência Pública, nos termos do
Regulamento disponibilizado ao público. Com a palavra, o Secretário Ortega, fez
breves considerações sobre o Projeto. Na sequência, o Diretor Presidente da URBES
apresentou as principais características do Projeto, tecendo comentários de caráter
técnico, da modelagem econômico-financeira e das principais diretrizes das minutas
do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão Comum. Encerrada a
apresentação, as atividades foram temporariamente suspensas para o recebimento
de eventuais questionamentos e comentários dos interessados. Retornando aos
trabalhos, foram apresentados os questionamentos e comentários acompanhados
das respectivas respostas por parte da Prefeitura Municipal de Sorocaba, nos
termos abaixo transcritos, seguindo-se com o encerramento da Audiência Pública.
Durante a sessão, foi esclarecido que as minutas do Edital de Licitação e do
Contrato de Concessão, assim como os respectivos anexos ficariam disponibilizados
no site da Prefeitura, em Consulta Pública até o dia 27 de novembro. Emails com
sugestões
e
contribuições
poderiam
ser
encaminhados
para
consultapublica@sorocaba.sp.gov.br, bem como, a apresentação utilizada em
Audiência Pública seria disponibilizada na página eletrônica do Programa de
Parcerias Público-Privadas de Sorocaba: www.sorocaba.gov.sp.br/ppp. A lista de
presença na Audiência Pública também estará disponível no endereço eletrônico
acima. Abaixo, transcrevem-se as contribuições e comentários recebidos em
Audiência Pública, acompanhados das respectivas respostas apresentadas aos
interessados.
1 - Como será feito o gerenciamento (controle do cronograma)?
R.: O gerenciamento e o controle do cronograma serão feitos por meio de uma
Comissão que será constituída nos termos da cláusula 60.5 do contrato.
2 - Como será feita a supervisão (fiscalização e controle de qualidade) do
empreendimento?
R.: A supervisão, a fiscalização e o controle de qualidade serão feitos pelo próprio
Poder Público, mais especificamente pela URBES e SEMOB, e por terceiros, quais

sejam: Verificador Independente e Certificadora de Obras, conforme os termos do
capítulo VII do contrato, cláusulas 42.1 a 45.15.

Secretaria Municipal de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras, por seu
Secretário
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social – URBES, por seu
Diretor Presidente
Secretaria Executiva
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

