EXTRATO DA JUSTIFICATIVA

Processo nº 25.025/2017
Inexigibilidade de Convocação Pública nº 01/17
IObjeto: A Empresa Siemens Ltda pretende cooperar com a Prefeitura
Municipal de Jundiaí para o desenvolvimento de estudos e planos estratégicos, a
fim de encontrar soluções eficientes para os desafios da redução de emissões
poluentes da Cidade de Jundiaí. Para efeito, a Siemens utilizará uma ferramenta
própria, exclusiva, chamada CyPT (City Performance Tools) de colaboração para
inserir dados quantitativos e qualitativos específicos da Cidade e suas
prerrogativas de metas para simulação de cenários, promovendo assim, de forma
interativa até 4 (quatro) alternativas de cada perfil vertical de interesse da
cidade, correspondente a tecnologias para eficiência energética em prédios
públicos, mobilidade urbana e energia em cidades, que serão avaliadas pela
Prefeitura Municipal de Jundiaí tendo em conta a sua oportunidade, mérito e
conveniência.
II -

Empresa: Siemens Ltda.

III Fundamento Normativo: artigo 7º e artigo 9º do Decreto Municipal
26.958 de 01 de junho de 2017.
IV –

Prazo da Parceria: 12 meses

VValor Global: Não haverá repasse de recursos públicos tampouco de
obrigação que resulte em despesa pública.
VI -

Justificativa:

A formalização de parceria com a empresa Siemens Ltda. se justifica em
razão da necessidade de analisar dados pertinentes a impactos na redução de
emissões de CO2 para enfrentar os desafios da gestão da Cidade, alavancando os
principais facilitadores de negócios (como financiamento) em linhas de bancos
públicos e privados acordados com modelos estabelecidos pelo BNDES, FINEP,
DEG, etc. conforme Plano de Trabalho da folha 4, parte integrante deste extrato
de justificativa.
A escolha da empresa Siemens se deu em razão de sua vasta experiência
técnica especializada na área de estudos técnicos nos ramos de energia térmica e
renovação, transmissão de energia, transformação de energia, distribuição de
energia de alta, media e baixa tensão e sistemas de instrumentação e controle,
soluções de mobilidade inteligentes e eficientes para transporte urbano,
interurbano e de carga e tecnologias de construção, uma vez que o uso da
ferramenta CyPT (City Performance Tools) é de propriedade da empresa,

exclusiva e especializada no segmento em questão, tornando-se imprescindível
para alcançar os objetivos do estudo.
Quanto à vantajosidade econômica, acrescenta-se que não haverão
custos financeiros para os cofres públicos municipais tendo em vista que todo o
estudo será feito pela empresa Siemens. A Prefeitura por sua vez fornecerá os
dados para o estudo conforme escopo do projeto.
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Publique-se o respectivo extrato.
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