
 
 

Chamamento Público nº 001/SEURBS/2018 

 

Objeto: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CÍVIL PARA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARBÓREO PÚBLICO, INCLUINDO 
ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA, ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DA 
FLORESTA URBANA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

SESSÃO PÚBLICA 

 

A Sessão Pública sobre o edital de chamamento de OSC para administração e gestão da 

arborização urbana se iniciou às 14 horas e 15 minutos do dia 14 de janeiro de 2019, com a 

fala de abertura da Sra. Andrea Sundfeld, Chefe da Divisão de Parques e Áreas Verdes, da 

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Em sequência, foi solicitado ao presentes da 

sessão pública se apresentassem. Posteriormente, a Sra. Andrea realizou a apresentação 

dos principais pontos de edital de chamamento, dando destaque ao histórico da gestão da 

arborização, recentemente assumida pela SEURBS, e os avanços significativos a serem 

atingidos por meio desse edital e de outros projetos já em andamento, como o Programa 

Saúde da Árvores e a aquisição do Software Arbio.  

Especificamente, em relação ao edital, foram descritos os critérios de seleção, bem como as 

metas a serem cumpridas, com ênfase na necessidade de um esforço inicial de grande porte 

para o atendimento à demanda reprimida dos laudos de avaliação técnica das árvores 

existentes em vias públicas, nos três primeiros meses de contrato. Posicionou-se ainda o 

papel desse edital no cumprimento do Plano Municipal de Arborização Urbana, sobretudo 

quanto à comunicação, mobilização e educação ambiental nos bairros onde ocorrerão 

plantios em 2019, 2010 e 2021. Apresentou-se ainda todos os anexos do edital, com 

destaque para o Termo de Referência e o modelo de plano de trabalho. 

Às 15 horas, houve a abertura para esclarecimentos no qual os principais pontos levantados 

foram: a elevada demanda de recursos para a execução da meta de 100% atendimento das 

solicitações 156 nos três primeiros meses e as possíveis sansões pelo não cumprimento, 

além do impacto desse desembolso no orçamento anual limitado a R$ 600 mil; a eficiência 

e eficácia da gestão de arborização a serem medidas por ações de prevenção e conservação 



 
e a interface com as concessionárias de energia; a necessidade de apresentação da 

proposta em atendimento aos itens do edital, não havendo a possibilidade de substituição 

de atividades, ainda que fundamentadas tecnicamente; a impossibilidade de se incluir taxas 

administrativas na proposta; as propostas devem obedecer o teto de desembolso máximo 

de R$ 600.000,00, por 12 meses, totalizando R$ 1.800.000,00, ao final dos 36 meses de 

vigência do termo de Colaboração; a utilização do software Arbio, por parte da OSC.  

A sessão técnica se encerrou às 15 horas e 30 minutos. 

Os registros desta reunião foram feitos pela Engª Lívia Correa Silva, funcionária desta 

Prefeitura, lotada na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, e será encaminhado a 

todos os participantes desta Sessão Pública, por e-mail, junto com a lista de presença. 

 

_____________________________________ 
Andrea Sundfeld 

 
Divisão de Parques e Áreas Verdes 

Departamento de Gestão Ambiental 
Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade 

 

 

 


