
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 1/2014/SEPLAN 

Revisão do Plano Diretor 

A Prefeitura do Município de Taubaté, através da Comissão Constituída pela Portaria nº 1615, de 4 de setembro de 

2014,  TORNA PÚBLICO o presente chamamento para manifestação deinteresse na elaboração e apresentação de 

estudos de revisão do Plano Diretor do Município, instituído pela Lei Complementar nº 238, de 10 de janeiro de 

2011. 

O presente chamamento tem por finalidade convocar a produção de estudos de viabilidade considerados 

necessários pela Prefeitura Municipal de Taubaté a partir da iniciativa proposta no processo administrativo nº 

43829/14. 

Em face dos objetivos de desenvolvimento urbano do território municipal, de forma sustentável, planejada, 

organizada, transparente e com ampla participação popular, mostra-se de relevante interesse público a presente 

iniciativa, como forma de incluírem nos trabalhos internos proposto pela referida Comissão acima citada, outros 

elementos, critérios, propostas, a serem analisados e deliberados em conjunto com a população, resultando, assim, 

nas condições expostas no presente edital de chamamento. 

1. Escopo do presente chamamento 

Elaboração de estudos técnicos de viabilidade de desenvolvimento e planejamento urbano com fulcro na revisão do 

Plano Diretor do Município em vigor, com vistas a orientar um desenvolvimento urbano mais equilibrado do ponto 

de vista social,econômico e ambiental para a cidade de Taubaté. 

Neste sentido deve considerar como sendo quatro os setores prioritários para a elaboração dos estudos: 1. 

Econômico; 2. Ambiental; 3. Mobilidade e Acessibilidade; 4. Habitacional; que devem orientar elementos 

estruturadores da transformação urbana do Município.  

A complexidade de escalas de abrangência a serem abordadas nos estudos requer odesenvolvimento do trabalho em 

etapas visando o seu aprofundamento e detalhamento e,para tanto, o presente chamamento público de manifestação 

de interesse contém duas fases para o seu desenvolvimento: a de estudos de pré-viabilidade e de estudos de 

viabilidade. 

A primeira fase corresponde ao desenvolvimento dos estudos de pré-viabilidade. Tais estudos, de caráter conceitual 

e propositivo, têm o objetivo de apresentar cenários relativos à viabilidade do Município, considerando os quatro 

setores prioritários em que devem ser desenvolvidos os elementos estruturadores para a indução da transformação 

urbana do território e o consequente método de desenvolvimento e articulação entre estes. 

A partir dos resultados colhidos entre os produtos recebidos nessa primeira fase – estudos de pré-viabilidade, a 

Prefeitura Municipal de Taubaté, através da Comissão citada, elaborará Relatório Resumo que definirá o escopo 

detalhado a ser atendido nos trabalhos da segunda fase. 

A segunda fase– estudos de viabilidade - deverá detalhar e fundamentar a conceituação do projeto apresentada na 

primeira fase, com base no Relatório Resumo da Prefeitura do Município de Taubaté, desenvolvendo estudos de 

viabilidade circunstanciados em levantamentos de informações e dados, análise das diretrizes e demonstração 

detalhada das modelagens urbanística, jurídica e econômico-financeira, bem como dos meios de interação social e 

institucional para a sua realização. 

2. Condições e prazos para manifestação de interesse 

Poderão participar da presente propostas pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, individualmente 

ou em grupo. 

Os interessados em desenvolver os projetos e estudos do presente chamamento deverão realizar o seu 

cadastramento no período do dia 3 a 7 de novembro de 2014, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Dados cadastrais contendo a qualificação completa do interessado, nome ou razão social, seu endereço 

completo, telefones para contato, área de atuação e, na hipótese de pessoa jurídica, o nome e a qualificação dos 

responsáveis perante a Administração Pública Municipal, com dados para contato, devendo, em todos os casos, 

responsabilizar-se pela veracidade das declarações que fizer; 

b) Contrato ou estatuto social, com a última alteração, se aplicável; 

c) Cartão de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF – do Ministério da Fazenda. 

d) Comprovação, por meio hábil, de sua qualificação e capacidade técnica para o desenvolvimento dos estudos 

propostos neste chamamento, caso a natureza do estudo proposto o exija. 

 O cadastramento deverá ser realizada no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Taubaté, localizado na 

Avenida Tiradentes, nº 520, das 8:00 às 17:00 horas, com a entrega da documentação acima. 

Caso os interessados se apresentem em consórcio, as informações e documentos comprobatórios da regular 

constituição e qualificação técnica de cada integrante deverão ser apresentados por todos os consorciados. 

Finda a primeira fase, os agentes cadastrados que pretendam desenvolver os detalhamentos dos estudos de 

viabilidade, poderão fazê-lo, conforme cronograma anexo ao presente edital. 

Somente poderão participar da segunda fase os agentes cadastrados que apresentaram os estudos tecnicamente 

adequados ao fim da primeira fase. 



3. Objetivos da primeira fase: 

Realização de estudos de pré-viabilidade atinentes aos quatro setores de transformação urbana do perímetro em 

questão: 1. Econômico; 2. Ambiental; 3. Mobilidade e Acessibilidade; 4. Habitacional; 

Obter subsídios econômicos, urbanísticos, ambientais, técnicos e de caráter social e institucional, bem como 

instrumentos urbanísticos para fundamentar alternativas de viabilidade do desenvolvimento e implementação das 

mudanças propostas. 

Subsidiar a consolidação das diretrizes do escopo detalhado a ser apresentado na segunda fase deste trabalho. 

4. Escopo para os estudos a serem desenvolvidos na primeira fase: 

Elementos técnicos básicos da proposta de pré-viabilidade, com a apresentação do objeto(representado por mapas, 

croquis, gráficos etc.), justificando sua relevância e adequabilidade, bem como os benefícios econômicos e sociais 

esperados pela implantação do projeto, podendo incluir considerações e propostas de revisão que se mostrarem 

necessárias, justificando sua pertinência. 

5. Complementação de informações 

À Comissão criada pela Portaria nº 1615, de 4 de setembro de 2014, é reservada a prerrogativa de solicitar, a 

qualquer dos agentes cadastrados que tenham manifestado interesse no desenvolvimento dos estudos e projetos, a 

apresentação de detalhamentos, correções, modificações ou informaçõesadicionais. 

6. Da segunda fase  

Ao término da primeira fase será disponibilizado aos agentes cadastrados o Relatório Resumo contendo o escopo 

detalhado dos trabalhos a serem desenvolvidos na segunda fase. A Prefeitura de Taubaté poderá realizar sessões 

públicas destinadas à apresentação de informações e características do projeto sobre o qual se pretende obter a 

manifestação dos interessados. 

7. A entrega do material de referência 

A Prefeitura de Taubaté, poderá disponibilizar aos agentescadastrados os elementos dos estudos urbanísticos de seu 

acervo para o perímetro de estudo, contendo dados, análises e propostas, que constituirão o referencial a partir do 

qual serãodesenvolvidos os estudos de ambas as fases objeto do presente chamamento. 

A Prefeitura de Taubaté poderá realizar sessões públicas destinadas a apresentação de informações e características 

do projeto sobre o qual se pretende obter a manifestação dos interessados. 

8. Forma de apresentação dos estudos 

Os projetos, estudos e levantamentos deverão ser disponibilizados em meio impresso e emversão digital (CD), com 

planilhas eletrônicas abertas – estudos econômicos e modelagens(desbloqueadas), passíveis de conferência de 

premissas, fórmulas e simulações, comdesagregação de todos os itens.  

9. O acompanhamento dos trabalhos e sua divulgação 

Os estudos serão desenvolvidos pelas equipes técnicas da Prefeitura de Taubaté, em conjunto, se for preciso, com 

os autores dos projetos selecionados. 

Ressalva-se que os mencionados trabalhos em parceria, não implicam o dever de aceitação pela Prefeitura de 

Taubaté, dos estudos que vierem a ser realizados e a forma proposta. 

O desenvolvimento dos trabalhos deverá necessariamente conter etapas e momentos de discussão pública, de 

participação popular e de negociação com os principais agentesintervenientes no espaço urbano. 

Todas as etapas de discussão pública deverão ser convocadas com antecedência adequada, os materiais deverão 

ficar disponíveis para os interessados e as reuniões deverão ser em locais acessíveis e em horário compatível com a 

finalidade. As propostas ou sugestões deverão ser sistematizadas e justificadas sua incorporação ou sua recusa. As 

reuniões devem ser documentadas e contar com lista de presença. 

A Prefeitura de Taubaté poderá convocar discussões públicas para a discussão dos trabalhos, sendo 

responsabilidade dos agentes cadastrados o oferecimento do correspondente suporte técnico para tais discussões. 

10. Dos critérios de aproveitamento  

A avaliação dos estudos técnicos e dos projetos apresentados levará em conta critériosrelacionados à aderência 

social da proposta junto à sociedade (relacionado ao processo participativo), à consistência das informações que 

subsidiaram sua realização, à compatibilidade com técnicas previstas em normas e procedimentos pertinentes, à sua 

adequação à legislação aplicável e aos benefícios de interesse público esperado, bem como àsinovações, melhorias 

e alternativas propostas, conforme as orientações do escopo do presentechamamento público. Será considerada, na 

avaliação, a melhoria de indicadores de qualidadeurbana, particularmente referente aos quatro setores prioritários 

(1. Econômico,2. Ambiental, 3. Mobilidade e Acessibilidade, 4. Habitacional). 

Os resultados dos estudos de pré-viabilidade desenvolvidos na primeira faseservirão como subsídio para a 

elaboração do escopo detalhado que orientará o desenvolvimento dos estudos na segunda fase, a ser definido no 

Relatório Resumo elaborado pela Comissão citada, cabendo a esta a prerrogativa de poder combinar disposições 

parciais dos estudos técnicos e modelagens apresentadas às informações disponíveis em outros órgãos ou entidades 

da administração direta ou indireta. 

Fica ressaltado que NÃO haverá qualquer tipo de ressarcimento, por parte do Município de Taubaté, pelas despesas 

efetuadas com os projetos e propostas apresentados com base neste edital de chamamento público. 



11. Autorização de uso do material 

A entrega dos estudos à Prefeitura de Taubaté, implicará, desde logo, em cessão e transferência total e 

definitivamente de seusdireitos autorais relacionados aos projetos apresentados, ao Município de Taubaté, de forma 

irrevogável e irretratável, não cabendo quaisquer reivindicações neste sentido, autorizando desde já a publicação e 

o uso do material para os fins perseguidos. 

Débora Andrade de Pereira - Presidente da Comissão 

 

ANEXO 

Cronograma de apresentação das propostas e projetos 

Período Fase 

03/11/2014 a 07/11/2014  Cadastramento dos interessados 

24/11/2014 a 28/11/2014 Estudos de pré-viabilidade  

15/12/2014 a 19/12/2014 Estudos de viabilidade 

 


