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no dia 13/04/2020 às 10h00, que tem como objeto “Contrata-
ção de Licenças de softwares”.

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas inte-
ressadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, 
por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da 
Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através 
da Internet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br http://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.
sp.gov.br.

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRÔNICO 018/SMSU/2020 - Proces-
so SEI 6029.2018/0002033-8,  Ofertas de Compras 
801005801002020OC00032 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA), 
no dia 15/04/2020 às 09h00, que tem como objeto a “For-
necimento de materiais para manutenção do parque de 
informática da Secretaria Municipal de Segurança Urbana 
- SMSU da cidade de São Paulo.”

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas inte-
ressadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, 
por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da 
Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através 
da Internet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br http://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.
sp.gov.br.

 6029.2020/0002462-0Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana. - Proposta de aditamento das Notas de Empenho, docs. 
027415434 e 027416847, para acréscimo do objeto original-
mente contratado, nos termos do art. 65, I, “b” e § 1º da Lei 
8.666/93. - I – No exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria 35/SMSU/2017 e, à vista dos elementos contidos 
no presente, com fundamento no artigo 4º-I, da Lei Federal 
13.979/2020, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e 
cautelas de estilo, o ADITAMENTO dos Anexos de Empenho 
31332/20 e 31374/20 que, conforme artigo 62, da Lei 8.666/93 
substituiu o instrumento de contrato na aquisição autorizada 
pelo despacho de doc. 027421129, publicado em D.O.C., em 
25 de março de 2020, p. 39, com as empresas ISAPEL INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
07.103.766/0001-40 e CAIO CÉZAR MANAF MAGALHÃES-
-ME, inscrita no CNPJ 27.891.942/0001-09, para incluir nas 
referidas aquisições respectivamente para o item 01 – 70 seten-
ta) caixas com 4.800 (quatro mil e oitocentas) folhas de toalha 
de papel, no valor unitário da caixa de R$ 25,70 (vinte e cinco 
reais e setenta centavos) e total de R$ 1.799,00 (mil setecentos 
e noventa e nove reais) e para o item 03 – 60 (sessenta) galões 
de 05 (cinco) litros de sabonete líquido, pelo valor unitário do 
galão de R$ 18,00 (dezoito reais) e total de R$ 1.080,00 (mil e 
oitenta reais), perfazendo o total de R$ 2.879,00 (dois mil oito-
centos e setenta e nove reais) para a Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana - SMSU, consoante especificação da Requisi-
ção de Material doc. 027091056. - II – AUTORIZO, outrossim, 
a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando a do-
tação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.

 6029.2017/0000111-0 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana. - Proposta de prorrogação de prazo de entrega. - No 
exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/
SMSU/2018 e, à vista dos elementos de convicção presente 
no processo, que acolho como razão de decidir, CONHEÇO do 
pedido de prorrogação de prazo apresentado pela empresa 
AVANTY TRANSPORTE E LOCAÇÕES – EIRELI - ME, ins-
crita no CNPJ 17.927.338/0001-96, por ser tempestivo e, no 
mérito,DEFIRO, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II da 
Lei 8.666 de 1993 e do Decreto 44.279 de 2003, a solicitação 
de dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias para substituição 
dos veículos, diante do motivo justificado.

 6029.2019/0005457-9 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana – SMSU. - Aquisição de crachás de PVC e periféricos 
para Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU. - I –No 
exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/
SMSU/2017 e, à vista dos elementos contidos no presente, em 
especial, a manifestação da Assessoria Jurídica, nos termos do 
artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666 de 1993 c/c Lei Muni-
cipal 13.278 de 2002, regulamentada pelo Decreto 44.279 de 
2003 e Decreto 54.102 de 2013 alterado pelo Decreto Munici-
pal 54.829 de 2014, AUTORIZO a contratação da empresa PRI-
MEBAND COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA 
EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 1.066.174/0001-73, para 
o item 02 – 10 (dez) caixas com 100 (cem) unidades de porta 
crachá, pelo valor unitário da caixa de R$ 30,00 (trinta reais) e 
total de R$ 300,00 (trezentos reais) e item 03 – 10 (dez) centos 
de crachás sem impressão em PVC, pelo valor do cento R$ 
35,00 (trinta e cinco reais) e total de R$ 350,00 (trezentos e cin-
quenta reais), perfazendo o valor total de R$ 650,00 (seiscentos 
e cinquenta reais) para as necessidades da Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana - SMSU, conforme Requisição de Material 
do doc. 021003996 e especificações técnicas do Termo de 
Referência (doc.021316183). II – Por conseguinte, AUTORI-
ZO a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a 
dotação orçamentária . 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.30.0
0.00. III – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, 
observando-se as exigências contidas no artigo 10, do Decreto 
59.171/2020 (Anexo do Empenho – doc. 027435735), e deverá 
ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 
a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou 
retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, 
atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da 
regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Muni-
cipal 44.279/2003. III - Resta prejudicada a cotação do item 
01 (100 pacotes com 10 unidades de presilha para crachá) em 
razão do valor da proposta ser superior ao preço referencial, 
conforme planilha 026479172

 6029.2020/0001784-5 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana - Substituição de garantia e adequação do valor. - No 
exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/
SMSU/2017 e, à vista dos elementos contidos no presente pro-
cesso, notadamente a manifestação da Assessoria Jurídica desta 
Pasta, com fundamento no artigo 56, § 2º c.c. artigo 65, inciso 
II, alínea “a”, ambos da Lei Federal 8.666 de 1993, e no artigo 
10º, § 1º da Portaria SF 76 de 2019, AUTORIZO a substituição 
da garantia apresentada pela empresa ULRIK COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 21.479.037/0001-14, a fim 
de garantir a execução do Contrato 003/SMSU/2019, nos ter-
mos da apólice 9681396 - BERKLEY INTERNATONAL DO BRASIL 
SEGUROS S.A de doc. 027087920 do SEI 6029.2020/0001784-5.

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRÔNICO 019/SMSU/2020 - Pro-
cesso SEI 6029.2019/0005267-3, Oferta de Compra 
801005801002020OC00033 (PARTICIPAÇÃO AMPLA), no 
dia 14/04/2020 às 10h00, que tem como objeto a "Aqui-
sição de 01 (um) trator de pneu traçado, com potência 
mínima de 75cv, conforme especificações constantes do 
Anexo I - Termo de Referência deste Edital"

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas inte-
ressadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, 
por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da 
Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através 
da Internet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br http://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.
sp.gov.br.

bloqueio dos mesmos. 2.  Confirmação da rua prevista como 
acesso ao empreendimento, haja vista o disposto na Lei OUCFL 
13.871/2004, artigo 14, inciso VIII, assim como a largura de 
via considerada em função da definição da LPUOS 16.402/16, 
artigo 112, § 7º. 3. O prazo para atendimento deste comunique-
-se é de 30 (dez) dias corridos, contados da publicação no 
Diário Oficial da Cidade. Caso haja necessidade de atendimento 
pessoal, este poderá ser feito no Edifício Martinelli - Rua São 
Bento, 405, 15º andar, sala 153-B, sem prejuízo do prazo esti-
pulado. O não atendimento no período estabelecido causará o 
indeferimento.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 2ª ATA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA APRE-
CIAR E AVALIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

CARNAVAL 2020, INSTITUÍDA PELO ATO DPR 
N. 07/2020 (ALTERADO PELO ATO DPR N.

10/2020) – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 
987/2019.

Aos 27 de março de 2020, às 15h00, reuniram-se, em cará-
ter de urgência, os membros

da Comissão instituída pelo Ato DPR nº 07/2020 (alterado 
pelo Ato DPR nº 10/2020), na sala

de reuniões da Auditoria Interna, situada na sede adminis-
trativa da São Paulo Turismo S.A..

Deste encontro, lavrou-se a seguinte ata.
Membros presentes: Lucas Campos, Roberto Miguel e 

Simone A. Rodrigues.
Considerando (i) o reconhecimento de calamidade pública 

em todo o território do
Estado de São Paulo, segundo as prescrições contidas no 

Decreto nº 64.879, de 20 de março
de 2020, (ii) a situação geral de fechamento de estabeleci-

mentos comerciais, por força do
Decreto Municipal n° 59.298, de 23 de março de 2020, (iii) 

os reais entraves à prática de atos
ordinários, decorrentes das recomendações de isolamento 

social, face à grave crise sanitária
referente à pandemia do coronavírus - COVID-19, que atin-

ge o Estado de São Paulo – e, em
especial, a cidade de São Paulo –, e diante do fato de que 

houve manifestação, por telefone,
de interesse da representante das partes contratadas em 

prazo suplementar, dado a
dificuldade de conclusão dos relatórios de prestação de 

contas, nos termos das cláusulas 3.6 e
4.4., do contrato CCN/GCO nº 062/2019, foi posto em de-

bate a concessão de adiamento do
prazo para apresentação dos relatórios retro mencionado.
Após deliberação, os membros da Comissão decidiram por 

recomendar à Diretoria
Executiva a concessão do pleito de adiamento de prazo 

para a apresentação dos relatórios de
prestação de contas, sugerindo prazo suplementar de 30 

(trinta) dias, ou seja, 29/04/2020.
Contudo, em razão do prazo estar fixado expressamente 

em contratos, entenderam os
membros da Comissão ser necessária a competente alte-

ração contratual.
Estando os presentes de acordo com todas as deliberações 

acima transcritas, firmam a
presente ata, submetendo a deliberação a conhecimento da 

Diretoria Executiva da
Companhia.
Lucas Campos Roberto Miguel
Simone A. Rodrigues

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ESCLARECIMENTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6011.2019/0002667-4
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020-SGM
OBJETO: Contratação de empresa especializada no for-

necimento de Coletor/Leitor móvel de dados Bluetooth com 
tecnologia RFID, Etiquetas/TAG RFID Patrimonial, Software (App 
Android e Web), serviço de atualização e suporte técnico.

PERGUNTAS:
1) Considerando o cenário atual, e os efeitos futuros das 

medidas preventivas no combate ao COVID-19, as operações lo-
gísticas serão fortemente afetadas. Considerando este cenário, 
mais o fato da personalização da solução, o prazo de entrega 
de 20 dias torna-se inexequível. Desta forma perguntamos, a 
fim de ajustar o prazo com o cenário atual, podemos considerar 
que o prazo de entrega será de até 45 dias a partir do recebi-
mento da nota de empenho ou ordem de fornecimento?

2) Observamos também que apesar de estarem sendo 
adquiridos 2 coletores de dados, o edital prevê apenas uma li-
cença mobile. Podemos considerar este fato como erro formal e 
que na verdade deverão ser consideradas duas licenças mobiles 
na formação do preço?

3) Para o coletor de dados, item 3.1.2.1, esclarecemos 
que Coletor de dados com antena integrada, não comporta 
comunicação ethernet, comportando somente comunicação via 
USB e Bluetooth. Desta forma perguntamos: Está correto nosso 
entendimento de em para leitores com a antena integrada a 
exigência de Ethernet poderá ser desconsiderada devido sua 
incompatibilidade com o objeto?

RESPOSTAS:
1) Informamos que faremos a entrega da Nota de Empenho 

após normalizações das ações de combate do Covid-19 aten-
dendo o Decreto N° 59.283, DE 16 DE MARÇO DE 2020, sendo 
assim entendemos que o prazo de 20 (vinte) dias poderá ser 
mantido conforme Edital.

Porém esclarecemos ainda que seremos flexiveis com o 
prazo caso haja evolução da Pandemia.

2) Não podem considerar como erro formal, porque em 
pesquisa de mercado com empresas fornecedoras do aparelho 
licitado , apuramos que é possivel trabalharmos com apenas 
uma licença de software mobile.

3) Os aparelhos pesquisados e demonstrados pelos forne-
cedores participantes da pesquisa de preço, possuem conexão 
Wi-Fi e 4G, sendo assim entendemos que será necessário.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-

ÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
016/SMSU/2020 - Processo SEI 6029.2019/0002986-8, Oferta 
de Compra 801005801002020OC00028 (PARTICIPAÇÃO RESER-
VADA) e 801005801002020OC00029 (PARTICIPAÇÃO AMPLA), 

namentos sobre a absorção do planejamento orçamentário das 
Operações Urbanas pela Prefeitura Municipal de São Paulo – 
PMSP e esclarecimentos pela Coordenação da iniciativa da 
PMSP logo após a cisão da EMURB. Esclarece também sobre a 
inserção dos recursos no orçamento, para os leilões futuros. So-
bre a realização do próximo leilão, informa quanto ao desenvol-
vimento do estudo de viabilidade econômica e da necessidade 
de atualização do plano de intervenções do prospecto. Sobre as 
questões relativas ao túnel, citou a ação direta de inconstitucio-
nalidade – ADIN que foi movida por conta do art. 1ª da Lei nº 
15.416/2011, onde o Grupo de Gestão deliberou sobre o pedido 
de informação aos órgãos responsáveis da Prefeitura de São 
Paulo quanto ao andamento da ação e se ainda há alguma ins-
tância de recurso. Representantes da SMT citam a necessidade 
de novo estudo de mobilidade para a região, uma vez que o 
desenvolvimento urbano já indica para uma nova visão do sis-
tema viário, frente às diretrizes do novo Plano Diretor Estratégi-
co. A Coordenação sugeriu a instituição de Comissão Técnica 
para discussão da atualização do plano urbanístico com verifi-
cação de licenciamento e do TAC questionado pelo representan-
te do Movimento Defenda São Paulo, que foi aprovada por 
unanimidade dos representantes. Esta comissão será composta 
pelos representantes da São Paulo Urbanismo; Secretaria Muni-
cipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transportes - SMT; Movimento Defenda São 
Paulo; Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo – FAU/USP; 
Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP. 
Finalizando a reunião, a Coordenação informou que a Gerência 
de Gestão Participativa irá disponibilizar o número dos proces-
sos referente à solicitação do representante titular do Movi-
mento Defenda São Paulo, feita na 54º Reunião Ordinária. 
Orientou também que o representante deverá encaminhar por 
e-mail, requerimento de vistas aos processos para que seja en-
viado aos órgãos onde os processos se localizam. Encerramen-
to: A Coordenação agradeceu a presença de todos os represen-
tantes encerrando a reunião às 18h30.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº: 001/2020 - 
OUCAE

O GRUPO DE GESTÃO OPERAÇÃO URBANA CONSOR-
CIADA DA ÁGUA ESPRAIADA, pelas atribuições conferidas 
pelo Art. 19 da Lei nº 13.260 de 28 de dezembro de 2001, 
parcialmente alterada pelas Leis 15.416/2011 e 16.975/2018; 
reunido na 55ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de março 
de 2020;

CONSIDERANDO que o programa de intervenções da Lei 
Municipal nº 13.260 de 28 de dezembro de 2001, parcialmente 
alterada pelas Leis 15.416/2011 e 16.975/2018, prevê em seu 
artigo 28, inciso IV a “execução de via expressa subterrânea 
em túnel, promovendo a ligação da atual Av. Jornalista Roberto 
Marinho à Rodovia dos Imigrantes, a partir das proximidades da 
Av. Pedido de Informação no: 001/2020 – OUCAE Pedro Bueno” 
(Redação dada pela Lei nº 15.416, de 22 de julho de 2011);

CONSIDERANDO as análises sobre a rescisão dos con-
tratos dos Lotes 1 a 4, relativos Pedido de Informação no: 
001/2020 – OUCAE à execução das obras do referido túnel, 
conforme informado pela São Paulo Obras em reuniões do 
Grupo de Gestão;

CONSIDERANDO a necessidade de elaborar Prospecto da 
Operação Urbana Consorciada a ser registrado na Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM para a realização de novo leilão 
de CEPAC;

CONSIDERANDO a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 000125224.2012.8.26.0000, sobre a qual, em 09/10/2013, o 
Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, 
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a incons-
titucionalidade do art. 1º da Lei Municipal nº 15.416, de 22 de 
julho de 2011 e que, até a última informação que o Grupo de 
Gestão possui, a referida decisão acerca da ADIN nº 0001252-
24.2012.8.26.0000 ainda não transitou em julgado, pois fora 
remetido ao Supremo Tribunal Federal em 2014;

REQUER, nos termos do Regimento Interno, especial-
mente do que trata o art. 15, § 1º, pedido de informação à 
Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo, por seus órgãos 
competentes, para que prestem os esclarecimentos necessá-
rios a este Grupo de Gestão esclarecendo em que estágio se 
encontra a Ação Direta de Inconstitucionalidade - 0001252-
24.2012.8.26.0000; e se há alguma instância de recurso a ser 
percorrida.

 COMUNICADO
SÃO PAULO URBANISMO SPUrbanismo
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA DIP 03/2020
A Diretoria Executiva da SPUrbanismo autoriza a abertura 

de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2020 – 
Processo SEI 7810.2019/0001140-1 para prestação de serviços 
para atendimento das necessidades da São Paulo Urbanismo 
– SPUrbanismo, conforme abaixo especificado, sendo que as 
Especificações Técnicas encontram-se detalhadas no Anexo 
I - Termo de Referência.

LOTE I - Prestação de serviços técnicos especializados na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, con-
templando as atividades de desenvolvimento, manutenção, mi-
gração de dados e documentação de Sistemas de Informação, a 
serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software.

LOTE II - Prestação de serviços especializados de medições 
de sistemas de informação em desenvolvimento, em produção, 
manutenção de sistema em produção, coleta de dados, ge-
ração e análise de indicadores e consultoria na aplicação de 
técnicas de medições, para atendimento das necessidades da 
SP Urbanismo.

ESTIMATIVA DE VALOR: R$ 948.004,00 (novecentos e qua-
renta e oito mil e quatro reais).

NOTA DE RESERVA: datada de 25/03/2020, cota SEI 
027432169 com a seguinte identificação de dotação:

- Programática : 15.126.3011.1.220
- Despesa : 4.4.90.40.00
- Fonte de Recursos: 09

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 589

SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2018/0000965-0 -  Operação Urbana Centro - 

OU
Despacho prejudicado
Interessados: LATITUDE 23 INVESTIMENTOS IMOBILIA-

RIOS SPE LTDA 
DESPACHO: Tendo em vista a desistência expressa pelo 

requerente, documento nº 023045181, resta o presente prejudi-
cado em sua tramitação.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 478

SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
1010.2019/0002327-7 -  SP-Urbanismo: Processo do 

Pedido de Vinculação dos CEPACs adquiridos
Interessados: M.A.R. Trento Desenvolvimento Imobiliário 

SPE LTDA e outros
COMUNIQUE-SE: Conforme informações constantes no 

documento SEI n.º  026980028 ficam os interessados comunica-
dos a apresentar esclarecimentos acerca:  1. Os CEPACs objeto 
do processo administrativo aqui tratado estão depositados em 
Bolsa, sendo necessário que os mesmos estejam sob a custó-
dia do Banco do Brasil para que seja procedido o pedido de 

Lista de todos os Processos Administrativos existentes para 
a área, em curso na PMSP e o motivo de autuação dos mesmos;

Identificação do Responsável Legal com cópia dos docu-
mentos (RG, CPF);

Procuração/Autorização para o responsável pelo Processo;
Foto ou imagem aérea atual e legível com delimitação da 

área. Pode ser apresentada imagem obtida pela internet ou pro-
gramas de computador (Google Earth, GeoSampa, etc.);

Parecer Técnico CETESB referente ao Plano de desativação 
do Central Auto Posto Ltda.;

Termo de Reabilitação para o novo uso como concessioná-
ria de veículos automotores, quando da sua emissão.

Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da 
data da publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC. A 
documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal 
do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. Tendo em vista comuni-
cado do Secretário da SVMA suspendendo o atendimento pre-
sencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao Art. 
3º do Decreto Municipal nº 59.283/2020, a documentação de 
atendimento ao Comunique-se poderá ser encaminhada para o 
e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br, até que a situação seja 
normalizada. Caso o tempo para atendimento seja insuficiente 
o interessado deverá encaminhar solicitação de prorrogação de 
prazo, contendo justificativa plausível, e o período necessário 
para atendimento ao solicitado.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
GRUPO DE GESTÃO DA OUC ÁGUA

ESPRAIADA REALIZADA EM 04/03/2020 Rua Líbero Badaró, 
504 – 15º andar – sala 154 / EDIFICIO MARTINELLI

PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presen-
ça; II. Publicação D.O.C.- Portaria SGM 66, de 03 de março de 
2020, designa a senhora DENISE LOPES DE SOUZA, para, na 
qualidade de titular, e como representante da São Paulo Urba-
nismo, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Con-
sorciada Água Espraiada; III. Aprovação das Atas da 53ª Reu-
nião Ordinária (04/09/2019) e da 54º Reunião Ordinária 
(04/12/2019); IV. Informe sobre a 2ª Oficina sobre o prolonga-
mento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - realizada em 
19/02/2020; V. Informe sobre Quadro de Controle de Estoque de 
Potencial Construtivo Adicional. Ordem do Dia: I. Aspectos Fi-
nanceiros; II. Andamento das intervenções: a. Detalhamento das 
Ações – Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho; 
HIS; Conjunto Estevão Baião; Prolongamento da Avenida Chu-
cre Zaidan; b. Quadro Físico-Financeiro Trimestral Geral; III. Pla-
nejamento orçamentário 2020. Expediente: I) A Gerente de 
Gestão Participativa da São Paulo Urbanismo, Patrícia Saran, 
iniciou a reunião ás 15h24, verificada a presença dos seguintes 
representantes: Denise Lopes de Souza Representante titular da 
São Paulo Urbanismo; Regina Maiello Villela representante titu-
lar da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; 
Denise Maria Saliba Dias Gomes representante suplente da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; Luiz 
Henrique Tibiriçá Ramos representante suplente da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB; Lucia Noemi Simoni represen-
tante titular da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente 
– SVMA; Maria Loura Fogaça Zei representante suplente Secre-
taria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; Fernando 
Fernandes Bernardino representante titular da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda – SF; Fernando Marcos Ferreira representante 
suplente da Prefeitura Regional Jabaquara; José Orlando Ghedi-
ni representante titular do Movimento Defenda São Paulo; Ca-
tarina Christina Teixeira representante titular do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil – IAB; Estevão Sabatier Simões Ferreira re-
presentante suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – 
IAB; Antônio Marcos Dória Vieira representante titular Associa-
ção Paulista de Empresários de Obras Públicas - APEOP; Tânia 
Pantano representante suplente Sindicato das Empresas de 
Compras, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residen-
ciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Maria Lúcia. Refinetti 
R. Martins representante titular da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo – Universidade de São Paulo – FAU/USP; II) A Direto-
ra de Implantação de Projetos Urbanos da São Paulo Urbanis-
mo, Denise Lopes de Souza tomou posse da Coordenação do 
Grupo de Gestão, como representante titular da São Paulo Ur-
banismo. III) O Grupo de Gestão aprovou a ata da 54ª Reunião 
Ordinária, e passou a aprovação da minuta da ata da 53ª Reu-
nião Ordinária para a próxima reunião, visto que essa minuta 
não foi encaminhada no prazo regimental. IV. A representante 
titular da São Paulo Urbanismo, Denise Lopes de Souza fez in-
forme sobre a 2ª Oficina do prolongamento da Avenida Jornalis-
ta Roberto Marinho, realizada em 19 de fevereiro de 2020, in-
formou ainda sobre a proposta de realização de nova oficina 
antes da próxima reunião ordinária do Grupo de Gestão previs-
ta para 03 de junho de 2020. Seguiram questionamentos sobre 
os estudos de contaminação e esclarecimentos da São Paulo 
Obras. V. A coordenação informou sobre o controle de Estoque 
de Potencial Construtivo, especialmente sobre o controle de es-
toques do Setor Berrini. Apresentou fluxograma de vinculação 
CEPAC e a situação atualizada do andamento dos três proces-
sos que sem encontram em situação de excepcionalidade: SEI 
7810 .2019 /0000273-9  (m inu ta  de  ce r t i dão ) ; SE I 
7810.2019/0000142-2 e SEI 7810.2019/0000277-1 (avaliação 
jurídica). Também apresenta a atualização do controle de esto-
ques do Setor Chucri, informando e esclarecendo a necessidade 
de publicação de errata, tendo em vista o lapso ocorrido no re-
gistro de retorno de estoque não residencial ao setor. Todas as 
informações serão publicadas no sitio eletrônico da São Paulo 
Urbanismo. Ordem Dia: I) A Gerente de Gestão Financeira das 
Operações Urbanas da São Paulo Urbanismo, Maria de Fatima 
do N. Niy apresentou os aspectos financeiros da Operação Ur-
bana, seguiram questionamentos sobre a estruturação do rela-
tório da Caixa Econômica Federal – CEF e divergência entre 
parte dos registros da SP-Urbanismo. A Coordenação esclareceu 
que já iniciou junto à CEF trabalho de alinhamento para todas 
as Operações Urbanas Consorciadas. II) a. A Coordenadora de 
Núcleo de Projetos da São Paulo Obras, Antonia Ribeiro Gugliel-
mi apresentou o andamento das intervenções por parte da São 
Paulo Obras. Na sequência apresentou o resumo do andamento 
das revisões dos contratos dos lotes 1 a 4 e para o lote 5, infor-
mou o pedido de financiamento com recursos do FGTS para 
conclusão do túnel da Chucri Zaidan. Informou também sobre a 
solicitação de termo de cooperação pela SABESP para execução 
de unidade provisória de tratamento de esgoto, que ainda está 
em tratativas. Seguiram questionamentos e esclarecimentos, fi-
nalizando com a solicitação para que a SABESP apresente a 
proposta sistêmica do projeto ao Grupo de Gestão para delibe-
ração do colegiado. Na sequência o representante suplente da 
Secretaria Municipal de Habitação, Luis Henrique Tibiriçá Ramos 
informou sobre o Conjunto Estevão Baião, onde após avaliação 
jurídica, a 4ª colocada da licitação já realizada assumiu a execu-
ção da obra com ordem de serviço emitida em 10/02/2020, com 
previsão de entrega em 10/11/2020. II) b. A Gerente de Planeja-
mento e Monitoramento da São Paulo Urbanismo, Maria Teresa 
Stape Affleck apresentou o quadro físico-financeiro, seguiram 
solicitações de informações sobre o custo unitário das Unidades 
Habitacionais dos Lotes 1 a 4 e esclarecimentos da coordena-
ção, para o Lote 5 está indicado que a fonte de recursos previs-
ta para a futura execução do túnel da Chucri Zaidan está sinali-
zada como “fonte externa” até ser definida a origem dos 
recursos. III) A representante titular da São Paulo Urbanismo, 
Denise Lopes de Souza apresentou o Planejamento Orçamentá-
rio 2020 e informou que será apresentado o plano de aplicação 
de recursos por contrato na próxima reunião. Seguiram questio-
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