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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 001/2018 

 

 

A EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A. (“EMAE”), autorizada 
pela da Lei Estadual no 14.150, de 23/06/2010 e suas alterações, por meio da Comissão de 
CHAMADA PÚBLICA designada, torna público que no período de 15 de janeiro de 2018 a 
31 de janeiro de 2018 serão recebidas as propostas referentes à presente CHAMADA 
PÚBLICA, conforme consta no Aviso de Chamada, regida pelas condições a seguir descritas: 
 
 

1 OBJETO 

Seleção de potenciais parceiros privados estratégicos para o compartilhamento de área de 
propriedade da EMAE junto à estrada de serviço, localizada na margem oeste, travessia e 
margem leste do Canal Pinheiros. 

 
2 JUSTIFICATIVA 

Considerando os princípios que regem a atuação da EMAE, notadamente os da 
transparência e da publicidade, e considerando que a companhia formalizou, sem 
exclusividade, o contrato de compartilhamento de infraestrutura para a implantação de 
duto de passagem de fibra ótica com o NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO 
DO PONTO BR, designado abreviadamente por NIC.br, inscrito no CNPJ sob o no 
05.506.560/0001-36, com sede na cidade de São Paulo, na Avenida da Nações Unidas, no 
11.541, conjuntos 61/62 e 71/72, 6o e 7o andares, CEP 04578-000, declarado pessoa 
jurídica de direito privado de interesse coletivo, sem fins lucrativos, que presta relevantes 
serviços de infraestrutura crítica para a Internet no Brasil, pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e pelo Ministério das Comunicações, a quem foi atribuído pelo 
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, CGI.br, as funções relativas ao domínio 
“.br”, tais como implementar as decisões e os projetos do próprio CGI.br, que é o 
responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País, a 
empresa convida eventuais interessados no compartilhamento de área de sua propriedade 
para utilização em projetos semelhantes ao descrito, os quais deverão respeitar as 
características das áreas onde serão implantados, em especial as eventuais restrições 
operativas e físicas correlatas ao local.  

A referida área está localizada junto à margem oeste, travessia e margem leste do Canal 
Pinheiros, com 1.008,23m², sendo 5.930,80m de extensão por 0,17m de largura. 

  
3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados em apresentar propostas de compartilhamento da área deverão apresentar 
documentação detalhada do projeto que demonstre a utilização a ser dada à área e o uso 
pretendido. 

Não poderão apresentar propostas: 

a) empresas que tenham sido formalmente declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública 
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b) empresas que se encontram interditadas por crimes ambientais descritos na Lei 
Federal no 9.605/1998. 

c) sociedades declaradas falidas ou sujeitas  ao procedimento de  recuperação judicial. 

d) empresas que tenham em suas relações anteriores com a União, Estados ou 
Municípios incorrido em ao menos uma das seguintes condutas, mediante procedimento 
formal administrativo ou judicial: 

 omissão no dever de prestar contas; 

 descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos ou termos de 
parceria; 

 desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 

 ocorrência de dano ao Erário; ou 

 prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos ou termos de 
parceria, 

 práticas previstas na Lei Federal no 12.846/2013 (Lei anticorrupção), Decreto no 
8.420, de 18 de março de 2015, Decreto Estadual no 60.106, de 29 de janeiro de 
2014 e em violação aos princípios fixados na Convenção da OCDE. 

 
4 PREMISSAS 

As empresas interessadas deverão contemplar as seguintes premissas para elaboração 
das propostas: 

a) o escopo do compartilhamento de área será para o desenvolvimento e implantação 
do PROJETO apresentado pela proponente; 

b) o PROJETO apresentado pela proponente não poderá afetar as instalações da 
EMAE ou interferir nos serviços por ela prestados, notadamente a operação do Canal 
Pinheiros; 

c) o PROJETO apresentado pela proponente deverá considerar a existência de 
instalações relacionadas à infraestrutura de comunicação de dados e de transmissão de 
energia elétrica na área a ser compartilhada; 

d) não será permitida a construção de estruturas para guarda de material, abrigo ou 
acampamento em área da EMAE para a implantação do PROJETO; 

e) o compartilhamento de área não constituirá servidão ativa em favor do proponente, 
qualquer que seja o tempo decorrido. 

 
5 CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 

5.1 Envelope I – Habilitação 

Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 01 (uma) via, numeradas 
sequencialmente, em envelope fechado e identificado com o número da CHAMADA 
PÚBLICA, o nome do PROPONENTE e a data de entrega da proposta, conforme modelo a 
seguir: 
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ENVELOPE I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 CHAMADA PÚBLICA 001/2018 

 
NOME DO PROPONENTE 

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA 

 
Os documentos a serem apresentados nessa fase são os seguintes: 

a) registro nos órgãos competentes, no caso de empresa individual; 

b) ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedades por 
ações. Na hipótese de sociedades simples, apresentar inscrição do ato constitutivo vigente; 

c) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. As empresas estrangeiras que 
não funcionem no País deverão ter representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa e judicialmente; 

d) prova de Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), mediante a apresentação do comprovante de inscrição de situação 
cadastral emitida via Internet; 

e) atestado de Visita, conforme modelo constante do ANEXO III, deste EDITAL, 
devidamente preenchido e assinado por representantes da EMAE e da PROPONENTE. Os 
PROPONENTES, por meio de visita, deverão inspecionar o imóvel objeto desta CHAMADA 
PÚBLICA, acompanhados de representante da EMAE para conhecimento de suas 
condições e características. A visita deverá ser solicitada junto à Coordenação de 
Patrimônio Imobiliário, com o Sr. Victor Rossi, por meio do telefone 5613-2198, com 
antecedência mínima de dois dias da data pretendida. No ato da visita o PROPONENTE 
deverá apresentar o Atestado de Visita, ao representante da EMAE que o preencherá e 
assinará, devolvendo-o ao PROPONENTE. 

 
5.2 Envelope II – Proposta de PROJETO 

A proposta de PROJETO deverá ser apresentada em 01 (uma) via em envelope fechado e 
identificado com o número da CHAMADA PÚBLICA, o nome do PROPONENTE e a data 
de entrega da proposta, conforme modelo a seguir: 
 
 

 
ENVELOPE II – PROPOSTA DE PROJETO 

 CHAMADA PÚBLICA 001/2018 

 
NOME DO PROPONENTE 

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA 
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5.2.2 A proposta de PROJETO deverá ser elaborada considerando as condições 
estabelecidas neste EDITAL e seus anexos, observando ainda os seguintes requisitos: 

5.2.3 A proposta de PROJETO deverá ser preenchida de forma completa, com letra legível, 
sem rasuras, correções ou emendas, com todos os dados de identificação do 
PROPONENTE, data e assinatura, e deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos:  

a) escopo do PROJETO, contendo a caracterização da área a ser compartilhada; 

b) correta e suficiente descrição e detalhamento do projeto para implantação do uso 
pretendido, tanto nos seus aspectos quantitativos, como qualitativos, para que se obtenha 
uma mensuração consistente quanto à eficácia das ações a serem executadas, devendo 
contemplar ainda o cronograma físico/financeiro do PROJETO; 

c) valor ofertado a título de participação no compartilhamento do uso da área com a 
EMAE. 

Os valores envolvidos deverão ser expressos em Reais (R$), não se admitindo proposta 
em moeda estrangeira. 

O prazo de validade da proposta de PROJETO não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de sua apresentação. 

Somente serão admitidas propostas de PROJETO que contemplem a área do imóvel e o 
valor de referência constantes no ANEXO I deste Edital. 

 
6 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

Os documentos de HABILITAÇÃO (Envelope I) e as propostas de PROJETO (Envelope II) 
deverão ser protocolados na EMAE, localizada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, No 
5312 – Vila Emir, São Paulo, no período de 15 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 
2018, no horário das 09:00 às 12:00hs e das 14:00 às 16:30hs. 

Somente serão analisadas as propostas de PROJETO daqueles que tenham sido 
considerados habilitados. 

Em hipótese alguma serão recebidos documentos de HABILITAÇÃO (Envelope I) e 
propostas de PROJETO (Envelope II) após o período estabelecido. 

 
7 PROCEDIMENTO PARA ELEIÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

O procedimento de chamamento público no 001/2018 não se constitui como licitação, tem 
natureza de instrumento de tomada de interesse dos agentes privados atuantes no 
segmento do PROJETO, com vistas a colher ofertas de compartilhamento de área. 

A EMAE não está obrigada a aceitar qualquer das propostas que lhe sejam oferecidas, 
podendo não firmar a parceria com os proponentes. 

Depois de recebidas e analisadas as propostas apresentadas, a EMAE poderá, de forma 
justificada, eleger a proposta apresentada que melhor atenda às suas expectativas de 
negócio. 

As propostas apresentadas pelos interessados não serão vinculantes.  
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A EMAE poderá escolher um, nenhum ou mais de um PROJETO proposto, estabelecendo 
mais de uma parceria de compartilhamento de área, desde que seja respeitada a 
especificidade na utilização da área a ser compartilhada por cada proponente. 

Caso a proposta de compartilhamento de área seja escolhida pela EMAE, deverá ser 
formalizada a parceria por meio de instrumento adequado no qual serão definidos os 
contornos do negócio, o qual passará a ser então vinculante para as partes. 

 
8 CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

Os critérios utilizados pela EMAE, dentre outros que compõem o seu planejamento 
estratégico e empresarial, serão os seguintes: 1 – a duração da parceria; 2 – a participação 
atribuída à EMAE para a utilização conjunta da área, expressa com base no valor de 
referência; 3 – o menor impacto ambiental; 4 – melhor uso racional do solo; 5 – melhor 
impacto social.  

Esta CHAMADA PÚBLICA constitui-se em instrumento de manifestação de interesse dos 
agentes públicos ou privados, com vistas a avaliar oportunidades de compartilhamento de 
área. 

O processo associado a esta Chamada será desenvolvido conforme as etapas abaixo:  

a) apresentação das manifestações de interesse; 

b) análise e habilitação das propostas; 

c)  solicitação de informações adicionais pela EMAE, a partir da solicitação, para 
avaliação do projeto pretendido. O prazo para apresentação das informações é de até 10 
dias; 

d) classificação das propostas habilitadas em conformidade com os critérios aqui 
estabelecidos; 

e) celebração de instrumentos adequados entre a EMAE e os habilitados para o 
desenvolvimento de PROJETO de compartilhamento de área. 

Os dados e/ou informações geradas no processo, considerando a sua importância 
estratégica para as empresas participantes da CHAMADA PÚBLICA serão tratados como 
estritamente confidenciais pelas partes envolvidas.  

 
9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Toda e qualquer informação relativa a esta CHAMADA PÚBLICA deverá ser solicitada por 
escrito e dirigida à Comissão para Análise das Propostas relativas à Chamada Pública 
no 001/2018, localizada na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, escritório 74, aos 
cuidados do Sr. José Braz de Araújo, observando o horário das 09:00 às 12:00hs e das 
14:00 às 16:30hs, até o dia 29 de janeiro de 2018. 

A solicitação de informações não motivará prorrogação do período para entrega de 
propostas. 

Fica assegurado à EMAE o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 
CHAMADA PÚBLICA, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, não 
cabendo qualquer pleito de ressarcimento ou indenização pelo Proponente. 
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10  ANEXOS DA CHAMADA PÚBLICA 

Anexo I – Informações da Área 
Anexo II – Croqui de Localização da Área 
Anexo III – Atestado de Visita 
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CHAMADA PÚBLICA No 001/2018 
 

ANEXO I – INFORMAÇÕES DA ÁREA 
 

 

1 PROPRIEDADE 

A EMAE é proprietária do imóvel urbano localizado junto à estrada de serviço da EMAE, 
margem oeste do Canal Pinheiros, com área de 1.008,28m², sendo 5.930,80m de 
extensão por 0,17m de largura, no município de São Paulo - SP. 

Esse imóvel foi adquirido, em porção maior, por meio das seguintes Escrituras de Venda e 
Compra: 

na 1a circunscrição de São Paulo 

de 14/09/1931, livro 3-G, pag. 165, nº 9.993, em 11/11/1931 (OC-41); 

de 12/11/1934, livro 3-M, pag. 9, nº 15.949, em 13/11/1934 (OC-62); 

de 08/05/1935, livro 3-N, pag. 155, nº 17.551, em 25/05/1935 (OC-66); 

de 13/05/1935, livro 3-N, pag. 178, nº 17.604, em 31/05/1935 (OC-68); 

de 16/08/1935, livro 3-O, pag. 70, nº 18.274, em 26/08/1935 (OC-72); 

de 17/08/1935, livro 3-O, pag. 70, nº 18.275, em 26/08/1935 (OC-73); 

de 27/09/1935, livro 3-O, pag. 170, nº 18.615, em 07/10/1935 (OC-77); 

de 07/10/1935, livro 3-O, pag. 173, nº 18.623, em 08/10/1935 (OC-79); 

de 31/10/1935, livro 3-O, pag. 246, nº 18.872, em 11/11/1935 (OC-80); 

de 28/05/1936, livro 3-Q, pag. 113, nº 20.495, em 03/06/1936 (OC-85); 

de 03/10/1935, livro 3-S, pag. 19, nº 22.091, em 21/12/1936 (OC-96); 

de 20/08/1937, livro 3-N, pag. 154, nº 17.549, em 25/05/1935 (OC-105); 

de 29/09/1937, livro 3-T, pag. 226, nº 23.686, em 02/10/1937 (OC-108); 

de 04/11/1937, livro 3-T, pag. 299, nº 23.935, em 11/11/1937 (OC-113); 

de 11/01/1938, livro 3-U, pag. 191, nº 24.572, em 28/01/1938 (OC-118); 

de 09/02/1938, livro 3-U, pag. 236, nº 24.727, em 14/02/1938 (OC-122); 

de 05/10/1938, livro 3-W, pag. 258, nº 26.708, em 14/10/1938 (OC-192); 

de 29/11/1938, livro 3-X, pag. 234, nº 27.683, em 05/01/1939 (OC-214); 
 

na 4a circunscrição de São Paulo, 

de 30/10/1937, livro 3-T, pag. 225, nº 16.792, em 27/10/1937 (OC-111); 
 

na 10a circunscrição de São Paulo, 

de 29/11/1945, livro 3-H, pag. 134, nº 10.883, em 22/12/1946 (OC-668); 
 

na 11a circunscrição de São Paulo, 

de 20/05/1935, livro 3_AM, pag. 239, nº 54.839, em 20/05/1935 (OC-111a); 

de 05/07/1955, livro 3-AX, pag. 15, nº 67.456, em 05/07/1955 (OC-214a). 
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2 SITUAÇÃO OCUPACIONAL 

A área possui uso compartilhado com a NIC.br que a utiliza com duto e passagem de fibra 
ótica. 
 

3 SITUAÇÃO FISCAL 

As áreas com as Escrituras nos OC-41, OC-62, OC-66, OC-68, OC-72, OC-77, OC-79, OC-
80, OC-96, OC-108, OC-111a, OC-113, OC-118, OC-122, OC-192, OC-214 e OC-214ª, 
não são tributadas e as áreas com as Escrituras nos OC-73, OC-85, OC-105, OC-111 e 
OC-668, são tributadas. 

 

4 VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor de referência para uso compartilhado da área está avaliado em R$ 16,17 
(dezesseis reais e dezessete centavos) por m2 ao mês, base dezembro/2017. 
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CHAMADA PÚBLICA No 001/2018 
 

ANEXO II – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 
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CHAMADA PÚBLICA No 001/2018 

 
ANEXO III – ATESTADO DE VISITA 

 

Atestamos, para fins de participação na Chamada Pública no 001/2018, que o Sr. 

_________________________________________________, representante da empresa 

______________________________________, esteve em ___/___/___ no empreendimento 

imobiliário objeto da citada Chamada Pública, tomando conhecimento das condições locais e 

efetuando a vistoria técnica obrigatória. 

São Paulo, _____ de _________________ de ___________. 

 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Vistoriador (Proponente) 
 
 
 
Representante da EMAE 
 
Nome: ___________________________________________ 

 

Cargo: ___________________________________________ 

 

Registro: _________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

Obs.: Ao visitar o Imóvel, o vistoriador do PROPONENTE deverá entregar este atestado ao 

representante da EMAE, para preenchimento dos dados. 

 

 


