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sei se esse valor é da primeira empresa que está sendo habilita-
da, se ele é da licitação. Também não sei se poderia ser, que 
acho viável, votar sem valor, e quem ganhar ter o valor votado. 
Sra. Júlia Moretti – Secretário, o objetivo não é impedir a 
aprovação desses contratos. Se for necessário, podemos marcar 
uma reunião extraordinária para aprovar. Vai depender da ur-
gência. Mas, de fato, da forma como os votos vieram redigidos, 
como esse do elevador, fiquei na dúvida se era um ou dois ele-
vadores. O prédio tem dois. Está se comprando um novo? É um 
só? São dois? Sr. José Floriano – Você justificou muito bem as 
questões. Merece explicação melhor. Sra. Júlia Moretti – O 
objetivo é aprovar. É só para que tenhamos mais elementos. Sr. 
José Floriano – Sem problemas. Toda vez que acontecer isso, 
prefiro que seja assim: fazemos uma apresentação melhor, com 
mais subsídios, para não haver dúvidas na hora da votação. 
Ana, alguma coisa a mais? Algum conselheiro com alguma su-
gestão? (Pausa) Agradeço a presença de todos na tarde de hoje. 
E na semana que vem temos reunião do conselho. Muito obri-
gado. (Encerra-se a reunião).
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 CONTABILIDADE

 RETIRADA DE NOTA  EMPENHO 
Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a 

retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das 
cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e 
Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo 
ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil 
Financeira, à rua Castro Alves, 131, 1º Andar de 2 ª a 6ª feira, 
das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Pro-
cessos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 
03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a 
contar desta data.
EMPRESA PROC/MOD. N.E
CIRURGIA KD LTDA 2014-0.267.810-6-Ata RP 260/14-sms.g 2448
FOCCUS MEDICAL EQ. MED. EIRELI 2014-0.287.687-0-Dispensa 2452
TELEFÔNICA BRASIL S/A 2014-0.273.016-7-Ata RP 004/14-sms.g 2450

aberto, mais transparente. Vai ser sempre assim no conselho. Dr. 
Yazbek - Sr. Presidente, posso me dispensar? Tenho outro com-
promisso. Sr. José Floriano - Sim, Dr. Yazbek. Muito obrigado. 
(Deixa a reunião o Sr. Yazbek) Sr. Marco Florenzano – Fiquei 
em dúvida, por exemplo, quais serviços são prestados, se é pos-
sível vir uma planilha anexa. Sr. José Floriano - Também foi um 
dos assuntos que não deu tempo de eles prepararem. Sr. Marco 
Florenzano – Outra coisa é que somei os meses aqui. São vinte 
e quatro, mais quinze, e o pedido de aditamento, mais vinte e 
quatro. E aqui consta que a vigência desses contratos pode ser 
feita até sessenta meses. Eu somei e deu sessenta e três meses. 
Talvez fazer vinte e cinco meses. O outro item, que é autoriza-
ção de recursos para reajuste, queria deixar expressa a minha 
opinião e da minha associação da necessidade de se pagar o 
reajuste após um ano das obras. Então, é muito importante, 
como ocorreram acréscimos de prazo, que os reajustes, após um 
ano, sejam pagos. Deveria pagar em até menos de um ano, mas, 
tudo bem. Temos uma lei de vinte anos atrás, que fixa em um 
ano. E tenho aqui uma dúvida, que acho que, com as planilhas 
dos pagamentos às empresas, poderiam tirar. O reajuste da pri-
meira empresa deu 26,48%. Como os contratos foram assina-
dos muito próximos, o primeiro no dia 19 de fevereiro de 2012 
e o segundo em 1º de março de 2012, o segundo contrato teve 
um reajuste de 8,73%. São coisas que, para quem é leigo, no 
Conselho da Comissão Executiva, pode não saber. Sr. José Flo-
riano - Essas informações têm que ser bem explicadas. Não te-
ríamos tempo de trazer todas as informações. Então, vamos ti-
rar da pauta e viremos com documentos numa próxima reunião. 
Sr. Marco Florenzano – Outra coisa, dentro desse mesmo 
item. Eu fiz um cálculo do custo por habitação. Queria falar para 
a Comissão Executiva, para os conselheiros, não levarem muito 
em consideração as diferenças de valores por unidade. Isso é 
bem normal, principalmente, quando você tem uma licitação 
maior, uma menor. Às vezes o BDI é menos evoluído. Então, 
uma deu o total de R$ 139.094 mil por unidade. A outra, R$ 
106.968 mil por unidade. Mas acredito que não haja problema. 
É preciso acreditar que o que foi executado foi pago. Sr. José 
Floriano – Para a uma próxima reunião, traremos bem detalha-
das, bem sucintas, bem descritivas, todas as informações. Sr. 
Marco Florenzano – E tenho mais um item aqui, que é do ele-
vador. O processo licitatório está em análise de documentação e 
a verificação das empresas. Aqui, não constou se abriu à pro-
posta primeiro e está habilitando. E já há um valor muito bem 
explícito aqui, de R$ 371.933,47. Causou-me estranheza. Não 

Então, há contas da COHAB na Caixa Econômica e no Banco do 
Brasil, com diversas especificações. A mesma coisa acontece 
com o fundo. Dr. Marco Florenzano - E essas contas também 
são conciliadas? Dr. Yazbek - Sim. São conciliadas sem sombra 
de dúvida. Dr. Marco Florenzano – Gostaria de fazer uma 
pergunta. Não há como analisarmos tudo; temos que deixar 
com os profissionais contábeis e tal. Por que em 2012 a audito-
ria não veio assinada? Até acredito que deva estar auditado. 
Mas, para mim, veio sem assinatura. Vou dar meu voto favorá-
vel. Mas acho que isso deveria ter vindo assinado para todos os 
conselheiros. Como não entendemos muito de contabilidade, 
isso é importante. Dr. Yazbek - Todas as auditorias estão assi-
nadas. Sr. José Floriano – Vamos, então, colocar em votação 
para os conselheiros aprovarem as contas 2011, 2012 e 2013. 
Alguma observação em contrário? Se não houver, vamos consi-
derar aprovado. (Não há manifestação contrária) É considerado 
aprovado. Vamos ao próximo item da pauta. Item 6 (Solicitação 
de voto CECMH nº 01/2014 – autorização para prorrogação de 
prazo de vigência e adequação da planilha de serviços do Con-
trato COHAB-SP nº 86/10 – referente a serviços técnicos espe-
cializados de engenharia consultiva e assessoria técnica na im-
plantação de empreendimentos habitacionais e demais ações 
relacionadas ao plano estratégico de atuação da COHAB-SP); 
Item 7 (Solicitação de voto CECMH nº 02/2014 – autorização 
para utilização de recursos do Fundo Municipal de Habitação 
como contrapartida para pagamento de valores de reajustes de 
contratos de execução de obras para reforma do edifício situa-
ção à Rua Asdrúbal do Nascimento nº 268 e do edifício denomi-
nado Cineasta, localizado à Avenida São João nº 605, 613 e 
617, suportados com recursos do Orçamento Geral da União; 
Item 8 (Solicitação de voto CECMH nº 03/2014 – autorização 
para utilizada de recursos do Fundo Municipal de Habitação 
para compra e instalação de novo elevador no Edifício Riachue-
lo, situado à Rua Riachuelo nº 275, cujas obras de requalifica-
ção e reforma foram realizadas com recursos do Fundo Munici-
pal de Habitação. Recebemos uma solicitação das Conselheiras 
Julia e Eliete, mais informações a respeito desses três itens da 
pauta. Isso passou pela a nossa secretaria executiva. Em função 
do tempo curto, resolvi que tiraríamos da pauta de hoje, por 
conta de ela poder preparar melhor o trabalho, inclusive, por-
que estava gerando dúvidas. Então, esses três itens irão ficar 
para uma próxima reunião. Queria saber dos conselheiros tam-
bém se suscitou mais dúvidas para podermos dar mais informa-
ções e apresentarmos um trabalho mais contundente, mais 
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Número do Protocolo:1433714 - Deferido
CMVS:35503080186302536811
Atividade:8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Tipo de Serviço de Saúde:CLÍNICA ODONTOLÓGICA TIPO I
C.N.P.J.:13165017000140
Razão Social:BC CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LTDA
Endereço:R PROF ATILIO INNOCENTI, 0467
Bairro:VILA NOVA CONCEICAO
Responsável Legal:BEATRIZ VARGAS AULICINO
CPF:13462567802
Responsável Técnico:BEATRIZ VARGAS AULICINO
CPF:13462567802
Cons.Prof:CRO / SP - 40160
CBO:06370 - CIRURGIÃO DENTISTA (PÓRIODONTIA)
Responsável Técnico Substituto:CRISTINA MARIA ABU-

JAMRA DAMBERG
CPF:14784619852
Cons.Prof:CRO / SP - 42023
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número CMVS - Equipamento:35503080186302536919
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-

ORAL
Características:KOO 691 / DABI ATLANTE SPECTRO / 7 

KV 8MA /
Responsável Técnico - Equipamento:BEATRIZ VARGAS 

AULICINO
CPF:13462567802
Cons.Prof:CRO / SP - 40160
CBO:06370 - CIRURGIÃO DENTISTA (PÓRIODONTIA)
Número CMVS - Equipamento:35503080186302537010
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-

ORAL
Características:KOO 774 / DABI ATLANTE SPECTRO / 70 

KV 8 MA /
Responsável Técnico - Equipamento:BEATRIZ VARGAS 

AULICINO
CPF:13462567802
Cons.Prof:CRO / SP - 40160
CBO:06370 - CIRURGIÃO DENTISTA (PÓRIODONTIA)
Número CMVS - Equipamento:35503080186302537117
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-

ORAL
Características:NI / DABI ATLANTE SPECTRO / 50 KV 10 MA /
Responsável Técnico - Equipamento:BEATRIZ VARGAS 

AULICINO
CPF:13462567802
Cons.Prof:CRO / SP - 40160
CBO:06370 - CIRURGIÃO DENTISTA (PÓRIODONTIA)
Número do Protocolo:1887714 - Deferido
CMVS:35503080186300470317
Atividade:8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ISOLADO
C.P.F.:11155535855
Nome:CACILDA NORIKO UEMURA TAPIAS
Endereço:R MAMUD RAHD, 67
Bairro:TREMEMBE
Responsável Legal:CACILDA NORIKO UEMURA TAPIAS
CPF:11155535855
Responsável Técnico:CACILDA NORIKO UEMURA TAPIAS
CPF:11155535855
Cons.Prof:CRO / SP - 34590
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Responsável Técnico Substituto:RODRIGO MATTOS TAPIAS
CPF:13723893856
Cons.Prof:CRO / SP - 39995
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número CMVS - Equipamento:35503080186300470414
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-

ORAL
Características:8582 / FUNK / 60kV 10mA /
Responsável Técnico - Equipamento:CACILDA NORIKO 

UEMURA TAPIAS
CPF:11155535855
Cons.Prof:CRO / SP - 34590
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número do Protocolo:1651714 - Deferido
CMVS:35503080186302078716
Atividade:8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

TIPO I
C.P.F.:27229762855
Nome:CAROLINA LUIZA FERRARA CURTI
Endereço:R S VICENTE, 106
Bairro:BELA VISTA
Responsável Legal:CAROLINA LUZIA FERRARA CURTI
CPF:27229762855
Responsável Técnico:CAROLINA LUZIA FERRARA CURTI
CPF:27229762855
Cons.Prof:CRO / SP - 75000
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número CMVS - Equipamento:35503080186302078813
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-

ORAL
Características:45724993 / DABI AT SPECTRO / / 70Kv 8Ma
Responsável Técnico - Equipamento:CAROLINA LUZIA 

FERRARA CURTI
CPF:27229762855
Cons.Prof:CRO / SP - 75000
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número do Protocolo:1435114 - Deferido
CMVS:35503080186300136115
Atividade:8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Tipo de Serviço de Saúde:CONSULTÓRIO ISOLADO
C.N.P.J.:02491061000124
Razão Social:CETAO - CENTRO DE ESTUDOS, TREINAMENTO 

E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA S/C LTDA
Nome Fantasia:CETAO
Endereço:AL. IRAE, 57/69
Bairro:MOEMA
Responsável Legal:ALENIO CALIL MATHIAS
CPF:08890719850
Responsável Técnico:FABIO NAUFF
CPF:25016065829
Cons.Prof:CRO / SP - 63425
CBO:06345 - CIRURGIÃO DENTISTA (ORTODONTIA)
Responsável Técnico Substituto:ALENIO CALIL MATHIAS
CPF:08890719850
Cons.Prof:CRO / SP - 36117
CBO:06310 - CIRURGIÃO DENTISTA, EM GERAL
Número CMVS - Equipamento:35503080186302652412
Tipo de Equipamento:RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-ORAL
Características:51369 / SIEMENS ORTHOPHOS / 90kV 

12mA /
Responsável Técnico - Equipamento:FABIO NAUFF
CPF:25016065829
Cons.Prof:CRO / SP - 63425
CBO:06345 - CIRURGIÃO DENTISTA (ORTODONTIA)
Responsável Técnico - Equipamento:MAURICIO PESCE 

GOMES DA COSTA
CPF:02199657817
Cons.Prof:CRO / SP - 26549

mesma, CND - Certidão Negativa de Débitos da Previdência, 
Certificado de Regularidade do FGTS e demais documentos, 
conforme Edital,Ata ou Convocação, bem como portar carta de 
autorização ou procuração, para a retirada das mesmas:
Proc. N.E. Firma
2014-0.277.024-0 84.154 CBS Hospitalar Ltda
2014-0.275.707-3 84.362 Consalab Com. Importadora Ltda.
2014-0.277.842-9 84.359 Consalab Com. Importadora Ltda.
2014-0.277.028-2 84.152 Mogami Importação e Exportação Ltda.
2014-0.274.326-9 84.468 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.

 COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE

 RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Ficam CONVOCADAS, As empresas abaixo relacionadas 

a retirar as Notas de Empenhos , no prazo de 03 dias úteis, 
contados a partir da data desta publicação, na Seção de Conta-
bilidade da Coordenação de Vigilância em Saúde, localizada na 
R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, no horário das 9:00 às 12:00 
e das 13:00 às 16:00 horas.

OBS.: A não retirada dentro do prazo estabelecido, acarre-
tará as interessadas as penalidades legais.

Quando da retirada da N.E., a empresa deverá apresentar 
cópia: CNPJ, Certidão de Tributos Federais, Certidão de Tributos 
Previdenciários, Certidão de Tributos Estadual, Certidão de 
Tributos Mobiliários, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
e FGTS(CRF), apresentar documento comprobatório da repre-
sentação legal.
Proc. Empresa N.E.
2013-0.313.650-0 APPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 77460
2014-0.261.442-6 COMERCIAL CIRUGICA BRAMED LTDA-ME 82047
2014-0.261.449-3 COMERCIAL CIRUGICA BRAMED LTDA-ME 82608
2014-0.272.218-0 CIRURGICA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E 82647
  HOSPITALARES LTDA - EPP
2014-0.198.336-3 MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 83863
2014-0.198.336-3 MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 83899

 CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE

A Coordenadora da Vigilância em Saúde, usando das atri-
buições que lhe conferem a lei, DEFERE as solicitações de ATUA-
LIZAÇÃO do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS 
nos termos da Lei nº13.725, de 09/01/04, do Decreto nº50.079, 
de 08/10/08 e da Portaria 2755 de 15/12/2012.

2014-0.261.604-6 ANCLA PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS 
LTDA; LOCAL: Av. Charles Goodyer, 460; ASSUNTO: Solicitação 
de Zoneamento.

Considerando a Ordem Interna nº 001/2013-SMDU/G e o 
artigo 49 do Decreto nº 51.714/10, que dispõe que não são 
certificáveis “textos legais e atos normativos municipais”, 
o Departamento de Uso do Solo da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano solicita ao interessado no processo 
administrativo nº 2014-0.261.604-6 que compareça ao aten-
dimento ao público (às terças e quintas-feiras, das 13:00h às 
17:00h) deste Departamento de Uso do Solo, no prazo de 30 
(trinta) dias a partir desta publicação, para dirimir eventuais 
dúvidas que não possam ser resolvidas por consulta direta 
à lei, sob pena de arquivamento do respectivo processo com 
fundamento no artigo 24 da Lei nº 14.141/06. Caso tais dúvidas 
ainda remanesçam após o atendimento ao público presencial, 
deverá ser protocolada manifestação expressa e justificada 
que fundamente as dúvidas suscitadas, no Setor de Protocolo, 
Rua São Bento, 405, 10º andar, sala 103-B, para que seja dado 
prosseguimento na análise técnica.

2014-0.206.185-0- Raphael Jafet Junior ; LOCAL: Av. 
Raimundo Pereira de Magalhães, s/n; ASSUNTO: Declaração de 
Potencial Construtivo/ ZEPAM.

O interessado devera:
1. Apresentar o levantamento planialtimétrico do lote em 

DATUM SAD-69, preferivelmente em AUTOCAD.
2. O interessado deverá manifestar-se no prazo máximo de 

30 dias corridos, contados a partir da publicação deste no DOC. 
O não atendimento no prazo estabelecido será considerado 
como desistência deste.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO TÉCNICA FINANCEIRA - SMS.2
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Ficam CONVOCADAS, as firmas abaixo relacionadas, a 

retirar as respectivas Notas de Empenho, no prazo de 03 dias 
úteis, a partir desta publicação, à R. Gal. Jardim, 36 ,9º andar 
das 8:30 às 12:30h e das 14:00 às 16:00h, com apresentação 
do original ou cópia reprográfica dos seguintes documentos: 
Certidão de Tributos Mobiliários e Imobiliários Prefeitura de São 
Paulo ou Declaração de que a firma não possui débitos com a 

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 DEPARTAMENTO DE USO DO SOLO

 COMUNIQUE-SE
2014-0.275.890-8- IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE; 

LOCAL: Rua Turiassu nº 73; ASSUNTO: Solicitação de Zoneamento.
Considerando a Ordem Interna nº 001/2013-SMDU/G e o 

artigo 49 do Decreto nº 51.714/10, que dispõe que não são 
certificáveis “textos legais e atos normativos municipais”, 
o Departamento de Uso do Solo da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano solicita ao interessado no processo 
administrativo nº 2014-0.275.890-8 que compareça ao aten-
dimento ao público (às terças e quintas-feiras, das 13:00h às 
17:00h) deste Departamento de Uso do Solo, no prazo de 30 
(trinta) dias a partir desta publicação, para dirimir eventuais 
dúvidas que não possam ser resolvidas por consulta direta 
à lei, sob pena de arquivamento do respectivo processo com 
fundamento no artigo 24 da Lei nº 14.141/06. Caso tais dúvidas 
ainda remanesçam após o atendimento ao público presencial, 
deverá ser protocolada manifestação expressa e justificada 
que fundamente as dúvidas suscitadas, no Setor de Protocolo, 
Rua São Bento, 405, 10º andar, sala 103-B, para que seja dado 
prosseguimento na análise técnica.

2014-0.248.736-0- SERGIO ANTONIO STEFFANI; LOCAL: 
Rua Mangaíba nº 288; ASSUNTO: Solicitação de Zoneamento.

Considerando a Ordem Interna nº 001/2013-SMDU/G e o 
artigo 49 do Decreto nº 51.714/10, que dispõe que não são 
certificáveis “textos legais e atos normativos municipais”, 
o Departamento de Uso do Solo da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano solicita ao interessado no processo 
administrativo nº 2014-0.248.736-0 que compareça ao aten-
dimento ao público (às terças e quintas-feiras, das 13:00h às 
17:00h) deste Departamento de Uso do Solo, no prazo de 30 
(trinta) dias a partir desta publicação, para dirimir eventuais 
dúvidas que não possam ser resolvidas por consulta direta 
à lei, sob pena de arquivamento do respectivo processo com 
fundamento no artigo 24 da Lei nº 14.141/06. Caso tais dúvidas 
ainda remanesçam após o atendimento ao público presencial, 
deverá ser protocolada manifestação expressa e justificada 
que fundamente as dúvidas suscitadas, no Setor de Protocolo, 
Rua São Bento, 405, 10º andar, sala 103-B, para que seja dado 
prosseguimento na análise técnica.
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