USCS abre inscrições para construção de novo prédio no campus
Barcelona
Universidade busca empresas interessadas em viabilizar obra via parceria público-privada
25/08/2015
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) planeja construir um novo prédio no
tradicional Campus Barcelona, que fica na Avenida Goiás, 3400.
A intenção é viabilizar a obra por meio de uma parceria público-privada (PPP). Para tanto, foi
publicado, neste mês de agosto, o edital de procedimento de manifestação de interesse (PMI),
cujo objeto é solicitar às empresas interessadas que apresentem os estudos de viabilidade
completos do projeto, permitindo que a USCS possa, então, tomar uma decisão final sobre
realizar ou não a licitação da PPP.
De acordo com o prof. Marcos Bassi, Reitor da USCS, para que de fato ocorra a execução da
obra, é necessário que o projeto traga benefícios a todos os envolvidos. “A revitalização e
ampliação do Campus Barcelona deve ser sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto
de vista financeiro para a USCS, além, é claro, de prever a justa contrapartida para a empresa
parceira”, afirma.
As empresas têm até o dia 14 de setembro para efetivar a inscrição. De acordo com o
cronograma do projeto, se os estudos de viabilidade completos forem positivos diante das
necessidades da USCS, o projeto será objeto de audiência e consulta pública.
Os procedimentos para inscrição das empresas interessadas, os prazos para posterior
apresentação dos projetos, bem como as demais informações do edital estão disponíveis no
link: http://licitacao.uscs.edu.br/web/pmi.
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