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Relatório nº 04 - 03/2020 

 

Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15 

 

 

O presente relatório tem como objetivo atender a cláusula sétima do Termo de 

Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, noticiando as atividades realizadas 

a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo 

Ministério Público com a Fundação Florestal e a Fundação Agência das Bacias PCJ, nos 

autos do Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018, considerando o período de 14/07/2019 a 

15/01/2020. 

No âmbito geral do Termo de Cooperação Técnica em epígrafe, registramos que foi 

enviado no início de setembro de 2019 o Relatório nº 3, abrangendo as atividades 

realizadas entre 15/01/2019 e 14/07/2019. No dia 19 de dezembro de 2019 foi enviado 

Ofício DE nº 1682/2019, encaminhando a Informação Técnica DMI nº 09/2019, em resposta 

ao Ofício nº 630/2019-mvbl, que solicitava informações complementares quanto ao 

andamento das atividades relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 

nos autos do Inquérito Civil nº 14.1096.0000013/2018-0. 

Além das ações gerais citadas, outras atividades foram realizadas em parte pelos 

municípios abrangidos pelos impactos das obras de prolongamento da Rodovia dos 
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Bandeirantes no período hora relatado. Passamos agora a apresentá-las por local de ação, 

sendo eles: Cordeirópolis (1.), Sumaré e Hortolândia (2.) e Limeira (3.).  

1. As atividades envolvendo o município de Cordeirópolis estão relacionadas à contratação, 

por parte da Fundação Florestal, dos serviços para elaboração dos Projetos Integrais de 

Propriedade (PIPs) na bacia do Ribeirão do Tatu, naquele município e foram as seguintes: 

• 05/07/2019 – Assinatura do Termo de Autorização de Uso celebrado entre a 

Fundação Itesp e a Fundação Florestal, tendo por objeto a outorga de 

autorização de uso de toda extensão do Assentamento Cordeirópolis, como 

expressão da anuência ao Projeto de Medidas Compensatórias Rodovia dos 

Bandeirantes (anexo 01). Destacamos que, embora tenha sido assinado no 

período de relato do relatório anterior, a equipe técnica só teve acesso ao 

mesmo em 01/08/2019 (anexo 02). 

• 09/10/2019 – Abertura do processo licitatório, pela Fundação Florestal, na 

modalidade de Pregão Eletrônico nº. E-122/2019 para a contratação de serviços 

para “Elaboração de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) em 7 (sete) 

Propriedades Rurais, totalizando uma área de 1.146,614ha, viabilizando o 

planejamento da adequação ambiental de propriedades e posses localizadas no 

município de Cordeirópolis/SP” (anexos 03 e 04). 

• 23/10/2019 - Conclusão do processo licitatório para a contratação de serviços 

para “Elaboração de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) em 7 (sete) 

Propriedades Rurais, totalizando uma área de 1.146,614ha, viabilizando o 

planejamento da adequação ambiental de propriedades e posses localizadas no 

município de Cordeirópolis/SP”. 

• 30/10/2019 – Homologação da contratação da empresa VB Ambiental 

Consultoria e Projetos LTDA – ME, vencedora do processo licitatório para 

“Elaboração de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) em 7 (sete) Propriedades 
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Rurais, totalizando uma área de 1.146,614ha, viabilizando o planejamento da 

adequação ambiental de propriedades e posses localizadas no município de 

Cordeirópolis/SP” (anexo 05). 

• 06/12/2019 – Assinatura do contrato com empresa VB Ambiental Consultoria e 

Projetos LTDA – ME para “Elaboração de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) 

em 7 (sete) Propriedades Rurais, totalizando uma área de 1.146,614ha, 

viabilizando o planejamento da adequação ambiental de propriedades e posses 

localizadas no município de Cordeirópolis/SP” (anexos 06 e 07). Os serviços não 

foram iniciados, considerando que há necessidade de treinamento dos 

profissionais da empresa VB Ambiental Consultoria e Projetos LTDA – ME para a 

emissão da Ordem de Serviço (OS). O referido treinamento será ministrado pela 

equipe técnica da Assessoria Ambiental da Fundação Agência das Bacias PCJ e 

foi previamente programado para realização no mês de fevereiro/20. 

2. As atividades envolvendo os municípios de Sumaré e Hortolândia se relacionam aos 

trabalhos de elaboração de Termo de Referência para contratação dos serviços de 

elaboração dos PIPs em propriedades rurais na bacia hidrográfica do Córrego Hortolândia, 

que engloba o Ribeirão Jacuba, que é manancial hídrico de abastecimento público de 

Sumaré e abrange porções territoriais dos municípios de Sumaré e Hortolândia. 

• 09/10/2019 – Realização da segunda reunião de divulgação do Projeto, na sede 

da Cooperativa do Assentamento Sumaré I, Estrada João Calixto Da Silva, 

Sumaré/SP, pela equipe da Fundação Florestal e da Fundação ITESP, para 

proprietários rurais. Teve como pauta a apresentação do Projeto pelo sr. Luiz 

Sertório da Fundação Florestal, esclarecimento de dúvidas aos presentes e a 

distribuição de formulários de termos de anuência aos proprietários presentes 

para preenchimento e formalização de adesão (anexo 08: e-mail de convite; 

anexo 09: lista de presença). 
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• 23/10/2019 - Trocas de e-mails entre a Fundação Florestal e a Fundação 

Agência das Bacias PCJ sobre o andamento da elaboração do Termo de 

Referência, pela equipe da Assessoria Ambiental da Agência das Bacias PCJ, para 

contratação dos serviços de elaboração dos PIPs na bacia hidrográfica 

priorizada, abrangendo áreas dos municípios de Sumaré e Hortolândia (anexo 

10). 

04/12/2019 - Veiculação de notícia e divulgação das ações do Projeto Sumaré e 

Hortolândia na página da Prefeitura de Sumaré (link para acesso à notícia: 

https://sumare.atende.net/#!/tipo/noticia/valor/86). 

3. No município de Limeira, com relação ao Projeto Conservadores do Tabajara, priorizado 

pelos Comitês PCJ através da Política de Mananciais PCJ, a área priorizada é a sub-bacia do 

Ribeirão Tabajara, afluente do Ribeirão Pinhal. Objetiva-se a contratação de serviços para 

elaboração de Projetos Integrais de Propriedades (PIPs) para 115 propriedades rurais 

localizadas na porção a jusante da microbacia do ribeirão Tabajara em Limeira. A 

contratação dos serviços será feita pela Fundação Agência das Bacias PCJ, e posteriormente, 

a contratação dos serviços de restauração ecológica, pela Fundação Florestal. No período 

desse relatório foram realizadas as atividades relatadas abaixo:  

• 25/10/2019 (manhã) – visita de campo feita pela Fundação Florestal com a 

equipe técnica do Departamento de Extensão Rural da Prefeitura de Limeira na 

bacia hidrográfica do Tabajara, objeto dos trabalhos, com intuito de verificar as 

particularidades dos locais onde serão alocados parte dos recursos do TAC das 

obras de duplicação da rodovia Bandeirantes. 

• 25/10/2019 (tarde) – participação da Fundação Florestal e da Fundação Agência 

das Bacias PCJ na 12ª Reunião Ordinária da Unidade Gestora de Projetos (UGP) 

de Limeira, na qual o grupo foi informado pela Agência das Bacias PCJ sobre o 

andamento do edital de licitação para realização dos PIPs. Várias empresas 

visitaram o site e o pregão deverá ocorrer dia 05/11/19, na modalidade Tomada 

https://sumare.atende.net/#!/tipo/noticia/valor/86
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de Preços do tipo técnica e preço, no qual a empresa deve oferecer qualidade 

técnica mínima exigida com o melhor preço. Sobre o TAC das medidas 

compensatórias do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes a Fundação 

Florestal esclareceu aos presentes que a utilização dos recursos do TAC, e os 

trabalhos, serão iniciados pelo município de Cordeirópolis, o qual já passou por 

licitação e realizará os PIPs em breve. O município de Limeira terá seus PIPs 

contratados pela Agência das Bacias PCJ em breve. Também foram informados 

sobre a visita técnica realizada na bacia objeto do trabalho para verificação dos 

locais críticos. (anexo 11: convite, anexo 12: ATA da reunião). 

 Era o que tínhamos a relatar. 

São Paulo, ____de maio de 2020. 

 

 

 

Luiz Sertório Teixeira 

Representante Titular da Fundação 

Florestal 

 

 

 

 

 Maria Eugênia Martins 

Representante Titular da Agência das 

Bacias PCJ 

 

Karina de Toledo Bernardo 

Representante Suplente da Fundação 

Florestal 

 

 Leonardo L. Baumgratz 

Representante Suplente da Agência 

das Bacias PCJ 

 

 

 

Anexos:  
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ANEXO 01 - Termo de Cooperação Técnica entre a Fundação Florestal e a Fundação ITESP, 

relacionado aos trabalhos em Cordeirópolis;  

ANEXO 02 - E-mail de envio do Termo de Cooperação Técnica entre Fundação Florestal e 

Fundação ITESP, relacionado aos trabalhos em Cordeirópolis; 

ANEXO 03 - Edital do Pregão eletrônico; 

ANEXO 04 - DO de 09/10/2019 – abertura de processo licitatório; 

ANEXO 05 - DO de 01/11/2019 – Homologação da contratação; 

ANEXO 06 - Cópia do contrato com a VB Ambiental;  

ANEXO 07 - DO de 10/12/2019 – Extrato de contrato; 

ANEXO 08 - E-mail com convite para reunião em Sumaré no dia 09/10/20; 

ANEXO 09 - Lista de presença da reunião realizada em Sumaré no dia 09/10/20; 

ANEXO 10 - E-mails entre a Fundação Florestal e a Fundação Agência das Bacias PCJ sobre 

o Termo de Referência para contratação dos PIPs de Sumaré e Hortolândia; 

ANEXO 11 - Convocação para 12ª reunião ordinária UGP-Limeira; 

ANEXO 12 - ATA da 12a Reunião da UGP de Limeira, realizada em 25/10/2019. 


