AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2016

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP torna públicas as inclusões e alterações nos documentos da Concorrência Pública
Internacional ARTESP nº 03/2016, cujo Aviso de Licitação foi publicado no DOE do dia
05/11/2016, para concessão dos serviços públicos de operação, manutenção e realização dos
investimentos necessários para a exploração do Sistema Rodoviário do Lote denominado
"Rodovias do Centro-Oeste Paulista", que contempla trechos das rodovias estaduais SP 266, SP
294, SP 322, SP 328, SP 330, SP 333 e SP 351.
Os documentos desta licitação atualizados nos termos deste AVISO (edital, contrato e anexos)
estarão disponíveis para consulta e impressão no site www.novasconcessoes.sp.gov.br, a
partir de 30/12/2016, bem como em mídia digital na sede da ARTESP, ou, ainda, no endereço
eletrônico https://www4.idealsvdr.com/v3/ifc/.
As alterações, inclusões ou supressões realizadas nos documentos da Licitação objeto do Aviso
de Licitação publicado no DOE de 05/11/2016, já inseridas nos documentos divulgados a partir
do dia 30/12/2016, foram e/ou atingiram os itens e/ou cláusulas da documentação, conforme
discriminadas no Quadro abaixo:

Documento

item / Cláusula

Modificação Realizada

CONTRATO E ANEXOS

Contrato

11.5; 13.6; 13.6.1;
13.6.2; 14.4; 22.4.4.1;
24.1.2.1.3 e
24.1.2.1.4; 24.1.3;
32.12, "ix"

Contrato

16.1, "xli"

Contrato

22.4.5.2.1, "(i)" e "(ii)"

Contrato

19.1, "xxiv"; 19.2,
"xix"; 22.3; 22.4.4;
24.1.2 a 24.2 e 24.2.1
a 24.18; 24.2 e 24.2.1;
25.1; 26.3.4 e 26.4.5;
32.2; 33.4; 40.1, "viii";
42.2.1, "viii" e "ix";
43.2, "xvi" e "xvii";
43.6, "i", "ii", "iii";
43.6.1; 43.7.1, "vii" e
"viii"; 47.5

Supressão

onde se lê: “(...) Plataforma Digital”, leia-se: “(...)
plataforma SISDEMANDA”.
onde se lê: “(...) quadro contábil”, leia-se: “(...) Plano de
Contas”.

Inclusão, Alteração e/ou renumeração de Cláusulas,
subcláusulas e itens, com as respectivas correções de
referências cruzadas.

Apêndice A
ao Anexo 2

Completo

Inclusão do Apêndice A - CADASTRO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS E CORRENTES

Apêndice A
ao Anexo 4

Completo

Inclusão do Apêndice A - CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS

Anexo 5

4.2.6.1, subitem 6 e
6.1; 4.2.6.2; 4.2.6.3
em "Ações de Apoio à
ARTESP no Controle e
Fiscalização dos
Acessos à Faixa de
Domínio" e em "Ações
de Apoio à ARTESP na
Orientação aos
Interessados e no
Recebimento da
Documentação para
Abertura /
Regularização /
Readequação de
Acessos"; 7.3.2, "c"

Inclusão e/ou Alteração da redação de itens

Anexo 6

3.2.1, em "Parâmetros
Mínimos Exigidos, "e";

Inclusão e/ou Alteração da redação de itens

Anexo 7

1 (Ciclo Inicial de
Ampliações Previstas);
3.3.2.1; 3.3.6; 3.3.7;
3.3.8; 3.3.9; 3.3.10;
3.3.18; 3.4 (Quadro Diretrizes para Plano
Original de
Investimentos)

Alteração da redação do item e correção de referência
cruzada.

Anexo 8

9.6.1

Anexo 21

linha 8 ("Total"); linha
56 ("2. Demais
Ampliações e
Melhoramentos");
Linha 168 ("2.9 Vias
Marginais"); Linha 175
("2.9 Vias Marginais")
a Linha 177, Linha
242 ("2.14 Outros") a
linha 246; todos do
QUADRO 9B IMOBILIZADO /
INVESTIMENTOS

Alteração da redação do item

Alteração de valores

Anexo 21

Linha 393 do QUADRO
9B - IMOBILIZADO /
INVESTIMENTOS

Anexo 22

completo

alteração de Redação

Anexo 23

completo

Inclusão - Manual de Procedimentos

Inclusão da linha

EDITAL E ANEXOS

Edital

10.8.1

Edital

10.16

Edital

13.2

Edital

Edital

Edital

Apêndice A
ao Anexo 2
Anexo 20
Anexo 23

13.19, "iv"

13.37

13.39, "xi"

completo
Completo
completo

Alteração da redação do item

onde se lê: “(...) caso possam ser corrigidos no prazo
previsto no item 14.35, sem prejuízo à condução do
certame licitatório ”,
leia-se “(...) caso possam ser corrigidos no prazo previsto
no item 14.45, sem prejuízo à condução do certame
licitatório”.
onde se lê: “(...) excetuado o disposto no item 13.23
deste EDITAL”,
leia-se: “(...) excetuado o disposto no item 13.24 deste
EDITAL”.
onde se lê: “(...) observadas as regras específicas dos
itens 13.24 e 13.25 para entidades abertas ou fechadas
de previdência complementar e fundos de
investimento”,
leia-se: “(...) observadas as regras específicas dos itens
13.25 e 13.26 para entidades abertas ou fechadas de
previdência complementar e fundos de investimento”.
onde se lê: “No caso de utilização dos atestados a que se
refere o item 13.32 (...)”,
leia-se “No caso de utilização dos atestados a que se
refere o item 13.36 (...) ”.
onde se lê: “(...) conforme Modelos de Cartas e
Declarações de Propósito de Financiamento ou Aporte
de Recursos Próprios (...)”,
leia-se “conforme Modelos de Declarações e Cartas de
Capacidade Financeira e Propósito de Financiamento
(...) ”.
Inclusão do Apêndice A - CADASTRO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS E CORRENTES ao Anexo ?
Alteração do Anexo
Inclusão - Manual de Procedimentos

Anexo 24

Anexo 24

linha 8 ("Total"); linha
56 ("2. Demais
Ampliações e
Melhoramentos");
Linha 168 ("2.9 Vias
Marginais"); Linha 175
("2.9 Vias Marginais")
a Linha 177, Linha
242 ("2.14 Outros") a
linha 246; todos do
QUADRO 9B IMOBILIZADO /
INVESTIMENTOS
linha 393 do QUADRO
9B - IMOBILIZADO /
INVESTIMENTOS

Alteração de valores

Inclusão da linha

Reforça-se que poderão participar da concorrência internacional empresas nacionais,
estrangeiras, fundos de investimentos e entidades de previdência complementar –
isoladamente ou em consórcio. O critério de julgamento da licitação será o de maior valor de
outorga fixa, nos termos do Edital.
Os serviços públicos de transportes abrangidos pela concessão alcançarão os seguintes
municípios: Florínea, Pedrinhas Paulista, Cruzália, Tarumã, Assis, Platina, Echaporã, Marília,
Júlio Mesquita, Guarantã, Cafelândia, Pongaí, Uru, Novo Horizonte, Borborema, Ribeirão Preto,
Sertãozinho, Pontal, Pitangueiras, Viradouro, Bebedouro, Jardinópolis, Sales Oliveira, Orlândia,
São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Buritizal, Aramina e Igarapava.
Para acessar o Data Room com estudos não vinculantes e documentos vinculantes do Lote, no
endereço eletrônico https://www4.idealsvdr.com/v3/ifc/, interessados devem enviar uma
mensagem para o endereço SPRoadInvestors@ifc.org. A mensagem deve conter nome,
empresa e endereço de e-mail de todos que desejam ter acesso à plataforma. Usuários
receberão confirmação por e-mail para registro até um dia útil após envio da solicitação. (não
estarão disponíveis no site da Artesp???
Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos ao edital em até 15 (quinze)
dias antes da sessão pública de entrega dos envelopes, que acontecerá no dia 22/02/2017, na
sede da BM&FBovespa, em São Paulo, Capital, Brasil. Conforme regramento do edital, os
pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail novasconcessoes@artesp.sp.gov.br ou
protocolados na sede da Agência no prazo mencionado acima.

