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Portaria 29/SMSP/2017) ALF de Baixo Risco;confirmando se a 
atividade é secundária ou auxiliar. Em caso positivo apresentar 
o Auto de Licença de Funcionamento da atividade principal.

O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá 
ser feito EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da 
unidade responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um 
único PDF: vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email 
somente para atendimento de comunique-se).

Plantão de dúvidas técnicas pelo email cpduvilamariana@
smsub.prefeitura.sp.gov.br

Ou presencialmente à R. José de Magalhães, 500 (sala D) 
às terças-feiras e quintas-feiras das 10 Às 12 horas e das 14 
às 16 horas .

6053.2021/0005691-6 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

I n t e r e s s a d o s :  R A I A  D R O G A S I L  S / A  C N P J 
N°61.585.865/0831-89

COMUNIQUE-SE:
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do decreto 

49.969/08, comunicar o interessado, a apresentar os documen-
tos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias da data de 
publicação no Diário oficial da Cidade de São Paulo.

Apresentar procuração publica lavrada em cartório em 
nome do requerente com abrangência de poderes para assinar 
pela empresa os requerimentos e declarações constantes do 
presente pedido, ou então apresentar requerimento e declara-
ções assinadas pelo responsável pela atividade que consta no 
contrato social, dentro do prazo de validade, a aprocuração 
apresentada venceu em dezembro de 2021.

O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá 
ser feito EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da 
unidade responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um 
único PDF: vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email 
somente para atendimento de comunique-se).

Plantão de dúvidas técnicas pelo email cpduvilamariana@
smsub.prefeitura.sp.gov.br

Ou presencialmente à R. José de Magalhães, 500 (sala D) 
às terças-feiras e quintas-feiras das 10 Às 12 horas e das 14 
às 16 horas .

6059.2021/0006451-2 - Cadastro de Anúncios
Interessados: MARTINHO E SABA - COMÉRCIO DE ALI-

MENTOS LTDA - CNPJ: 39.313.779/001-30
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do decreto 

49.969/08, comunicar o interessado, a apresentar os documen-
tos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias da data de 
publicação no Diário oficial da Cidade de São Paulo.

COMUNIQUE-SE: Conceder 180 dias de prazo.
O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá 

ser feito EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da 
unidade responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um 
único PDF: vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email 
somente para atendimento de comunique-se).

Plantão de dúvidas técnicas pelo email cpduvilamariana@
smsub.prefeitura.sp.gov.br

Ou presencialmente à R. José de Magalhães, 500 (sala D) 
às terças-feiras e quintas-feiras das 10 Às 12 horas e das 14 
às 16 horas .

 VILA PRUDENTE
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1083

SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE
ENDERECO: AVENIDA DO ORATÓRIO, 172
Processos da unidade SUB-VP/CPDU/SUSL 
6060.2022/0001975-1 - Cadastro de Anúncios
Interessados: ¨DROGARIA SÃO PAULO S/A
COMUNIQUE-SE: Apresentar Requerimento para CA-

DAN completamente preenchido - observar campo do 
recuo frontal

 CULTURA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 ALTERAÇÃO - EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 
02/SMC-CPROG/2022

Processo n° 6025.2022/0015359-7 
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos ter-

mos da competência delegada pela Portaria nº 37/SMC/2020 
, AUTORIZO, a alteração do Edital de Chamamento nº 02/
SMC-CPROG/2022 que tem por objeto seleção de interessados 
em participar do festival Mário de Andrade promovido por 
esta Secretaria Municipal de Cultura, com fundamento no 
artigo 18, caput, da Lei Municipal nº 13.278/2002, conforme 
solicitação de SMC/CPROG 068477659 e orientação de SMC/AJ 
068484689, deverá prever:

1) Fica prorrogado o período de inscrição por 10 dias, a 
partir de 08/08/2022, com encerramento em 18 de agosto de 
2022, às 23h59, no horário de Brasília;

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1083

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ENDERECO: AVENIDA SÃO JOÃO, 473
Processos da unidade SMC/DPH-SS/COMUNIQUE-SE 
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2022/0015948-0
Interessado: American Tower do Brasil 
Local: Avenida Paulista, 1745
COMUNIQUE-SE:
Indicar se a presente proposta trata de projeto modificativo 

da aprovação dada no P.A.6025.2022/0008599-0
No caso de nova aprovação de antenas e E.R.B. não con-

tidas na aprovação anterior revisar material gráfico de forma 
a indicar SOMENTE os novos equipamentos a REGULARIZAR

No caso de modificativo apontar em peça gráfica as altera-
ções em relação à aprovação anterior.

Reapresentar relatório fotográfico com fotos tiradas à dis-
tância de modo a apontar a relação dos equipamentos a serem 
regularizados com o bem tombado.

Prazo: 30 dias

COMUNIQUE-SE: 
Apresentar aprovação do anúncio junto ao Condephaat, uti-

lizando o Espelho gerado pelo sistema, conforme SEI 066661695.
ATENÇÃO: 
a) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
b) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da referida publicação;
c) O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser 

feito preferencialmente através do e-mail corporativo da unidade 
responsável, cpduaavilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br; Os 
documentos deverão ser enviados em um único arquivo PDF;

d) APÓS a retomada do atendimento presencial regular, e 
término do isolamento social determinado por lei, o atendimen-
to poderá também ser feito à Rua José de Magalhães, 500 (sala 
E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h;

f) plantão para dúvidas técnicas: às quintas-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

6060.2021/0002603-9 - Cadastro de Anúncios
Interessados: RAIA DROGASIL S/A
COMUNIQUE-SE: 
Apresentar aprovação do anúncio junto ao Condephaat.
ATENÇÃO: 
a) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
b) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da referida publicação;
c) O atendimento ao presente comunique-se SEI, deverá ser 

feito preferencialmente através do e-mail corporativo da unida-
de responsável, cpduaavilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br; 
Os documentos deverão ser enviados em um único arquivo PDF;

d) Após a retomada do atendimento presencial regular, e 
término do isolamento social determinado por lei, o atendimen-
to poderá também ser feito à Rua José de Magalhães, 500 (sala 
E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h;

e) Plantão para dúvidas técnicas: às quintas-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

6059.2022/0001940-3 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Interessados: 
COMUNIQUE-SE: 
CPDU - AA
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do decreto 

49.969/08, comunicar o interessado, a apresentar os documen-
tos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias. O Interessado 
poderá solicitar a Licença de funcionamento por via eletrônica, 
através do portal http://empreendafacil.prefeitura.sp.gov.br/

O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá 
ser feito PREFERENCIALMENTE através do e-mail corporativo 
da unidade responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em 
um único PDF: vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

( X ) - Manifestar-se quanto ao prosseguimento da análise 
com base no Decreto 57.298/16 (ALF de Baixo Risco). Caso 
positivo atender ao disposto em seu art. 6º da Portaria 29/
SMPR/2017 - apresentar o requerimento, o formulário e a decla-
ração previstos em seu anexos 1 e 2;

( X ) - Nos pedidos de ALF de Baixo Risco deverá constar da 
cópia da ART ou RRT que a mesma se refere a: ATENDIMENTO 
DOS PARÂMETROS DE INCOMODIDADE E CONDIÇÕES DE 
INSTALAÇÃO, BEM COMO, ÀS CONDIÇÕES DE SEGURAN-
ÇA, ACESSIBILIDADE, HABITABILIDADE E SALUBRIDADE 
PARA ESTABELECIMENTO DE BAIXO RISCO;

( X ) - Formulário completamente instruído e assinado pelo repre-
sentante legal do estabelecimento (Anexo 1 da Portaria 29/SMSP/2017) 
ALF de Baixo Risco;

( X ) - Cópia da notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU;

(X ) - Cópia da ficha de inscrição do estabelecimento ou do local de 
trabalho no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM;

( X ) - Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
( X ) - Declaração quanto ao atendimento dos parâmetros de inco-

modidade e condições de instalação e quanto as condições de higiene, 
segurança de uso, estabilidade e habitabilidade (Anexo 2 da Portaria 29/
SMSP/2017) ALF de Baixo Risco;

( X ) - Cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, devidamente 
registrado (contrato social);

( X ) - cópia da carteira do CREA ou do CAU do responsável técnico;
(X ) - cópia do C.C.M. do responsável técnico;
6056.2022/0010681-4 - Cadastro de Anúncios
Interessados: REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVE-

NIENCIA E PROXIMIDADE S.A.
COMUNIQUE-SE: 
Apresentar Requerimento para Licença de Anuncio Indi-

cativo, em nome da empresa, indicando o nome, numero do 
documento de identidade e assinatura do mesmo ou procurdor, 
se for o caso;

Apresentar procuração publica lavrada em cartório em 
nome do requerente com abrangência de poderes para assinar 
pela empresa os requerimentos e declarações constantes do 
presente pedido, dentro do prazo de validade;

ATENÇÃO: 
a) Este comunique-se somente poderá ser atendido após a 

sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
b) O prazo para atendimento é de 30 dias, contados a par-

tir da data da referida publicação;
c) O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá 

ser feito através do e-mail corporativo da unidade responsável, 
e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF: cpduaavi-
lamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br;

d) Os documentos para o atendimento deverão ser apre-
sentados através de Pen drive, todos os arquivos deverão ser 
enviados em um único PDF, não serão aceitos documentos 
apresentados em vários arquivos.

e) Após a retomada do atendimento presencial regular, e 
término do isolamento social determinado por lei, o atendimen-
to poderá também ser feito à Rua José de Magalhães, 500 (sala 
E), de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17h;

f) plantão para dúvidas técnicas: às quintas-feiras, das 14h 
às 17h, no mesmo endereço citado acima.

Processos da unidade SUB-VM/CPDU/SUSL/LIC/EXP 
6059.2021/0005772-9 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: JOELSON RICHA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 

100.260.257-28
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do decreto 

49.969/08, comunicar o interessado, a apresentar os documen-
tos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias da data de 
publicação no Diário oficial da Cidade de São Paulo.

COMUNIQUE-SE: 
Reapresentar formulário completamente instruído e assi-

nado pelo representante legal do estabelecimento (Anexo 1 da 

 PIRITUBA/JARAGUÁ
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE DE CADASTRO
CONCESSÃO DE NÚMERO OFICIAL
RETIFICAÇÃO: Contribuinte: 188.136.0061-4- RUA VALE 

DAS FLORES, Codlog: 28.0072-0 - CEP 05185-400 - Foi Cncela-
do o Nº 41 e Nº 1316 da AV ALEXIOS JAFET e
conservado o Nº 34 da RUA VALE DAS FLORES que consta na quadra fiscal.

 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DE-
SENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE DE CADASTRO
CONCESSÃO DE NÚMERO OFICIAL
PROCESSO: 2007.0 .344.412-0 :  Cont r ibu inte : 

078.428.0225-4- RUA JORGE MOBST SOBRINHO, Codlog: 
68.893-2, CEP 05154-100

foi concedido o Nº 88 e para o Contriuinte 078.428.0226-2 
- foi Concedido o Nº 86.

 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA

 Supervisão Técnica de Limpeza Pública

 EM ATENÇÃO À LEI 10.919/90, LEI 10.365/87 E POR-
TARIA 44/SMSP/2012, SEGUE ABAIXO RELAÇÃO DE SER-
VIÇOS AUTORIZADOS PARA EXECUÇÃO PELA UNIDADE 
DE PARQUES E JARDINS DESTA PREFEITURA REGIONAL:

Segue abaixo relação de serviços autorizados para 
execução pelo solicitante/proprietário:

ÁREA PARTICULAR
REMOÇÃO ENDEREÇO BAIRRO ESPÉCIE SERVIÇO
6051.2022/0002221-4 Av. Prof. Miguel Franchini 
 Neto, 239 City Jaraguá 06 Guapuruvu Remoções/plantios de 6 
   mudas

 SANTO AMARO
 GABINETE DA SUBPREFEITA

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-148

PREFEITURA REGIONALSANTO AMARO
ENDERECO: PRACA FLORIANO PEIXOTO, 54 - 3 ANDAR
2019-0.035.307-1 NATACHA CIARCIA IVAROSK
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SÃO MIGUEL
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1083

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
ENDERECO: RUA DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUZA, 76
Processos da unidade SUB-MP/CPDU/SUSL/LIC 
6038.2022/0001643-4 - Cadastro de Anúncios
Interessados: CDI SÃO MIGUEL LTDA.
COMUNIQUE-SE: 
- Corrigir requerimento;
- Apresentar Título de Propriedade e documento do proprie-

tário com assinatura.
6056.2022/0009165-5 - Cadastro de Anúncios
Interessados: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A
COMUNIQUE-SE: 
Apresentar:
- Contrato Social da empresa;
- Título de Propriedade e anuência do proprietário para 

instalação do anúncio;
- Cópia do IPTU.
6056.2022/0009150-7 - Cadastro de Anúncios
Interessados: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
COMUNIQUE-SE: 
Apresentar:
- Contrato Social da empresa;
- Título de Propriedade e anuência do proprietário para 

instalação do anúncio;
- Cópia do IPTU.
6056.2022/0009163-9 - Cadastro de Anúncios
Interessados: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A
COMUNIQUE-SE:
Apresentar:
- Contrato Social da empresa;
- Título de Propriedade e anuência do proprietário para 

instalação do anúncio;

 VILA MARIANA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-148

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2018-0.087.553-0 LUIZ OTAVIO CORTEZ MARIUTTI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2018-0.099.315-0 CAIRES RUDIARD DO AMARAL CARVALHO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.003.512-0 FELIPE ALONSO MEIJON MORGADE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.005.798-1 CARLOS EDUARDO LADALARDO MARTINELLI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1083

SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSÉ DE MAGALHÃES, 500
Processos da unidade SUB-VM/CPDU/AA 
6048.2021/0003810-4 - Cadastro de Anúncios
Interessados: RAIA DROGASIL S/A

com as seguintes pautas, 1) Propostas prioritárias do PLOA 
(Orçamento Cidadão 2023), no qual o interlocutor Rubson Rios 
fez a abertura agradecendo a presença dos presentes, passando 
a palavra para o coordenador Joaniro Amâncio Pereira que deu 
os informes e passou a palavra para o presidente da comissão 
do PLOA (Orçamento Cidadão) 2022/2023, Carlos falou às cinco 
(05) propostas que foram escolhidas pela população através 
do site/plataforma https://www.participemais.prefeitura.sp.gov.
br 1) Implantar uma estrada de ligação entre a estrada de 
ligação e a estrada de Perus saindo da estrada de ligação Chica 
Luísa, segue a rua Arthur de Azevedo no Morada do Sol, segue 
o linhão de energia ligando a estrada velha do Jaraguá che-
gando na estrada de Perus desafogando o trânsito da rodovia 
Anhanguera eleita com um total de 78 votos, segue o link da 
proposta https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets/3/
investments/4784https://participemais. prefeitura.sp.gov.br/
budgets/3/investments/4784 2) Implantação de calçada na 
estrada de ligação Chica Luísa com aproximadamente 3,1 km 
do lado direito sentido bairro Rodovia Anhanguera desde a via-
duto que passa por cima da rodovia dos Bandeirantes próximo 
ao n° 1080 até ao viaduto que passa por cima do Rodoanel 
Mário Covas na altura do n° 2755 dessa estrada de ligação 
Chica Luísa, pois a população está correndo risco de morte por 
atropelamento, pelos veículos de passeio, ônibus, caminhões e 
carretas que passam por essa estrada diuturnamente, pois entre 
esses bairros Vila Homero, Conjunto Residencial Bandeirantes 
e Residencial Sol Nascente tem uma população estimada em 
35.000 habitantes que usam a via para ir e vir para o trabalho 
ou para suas casas e assim pedimos que seja respeitado o arti-
go 5° da constituição federal, inciso XV de 1988, com o total de 
75 votos, segue o link https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/
budgets/3/investments/4781 3) Colocar WI FI grátis nas praças 
dos distritos Perus e Anhanguera, nas unidades de saúde, no 
parque Anhanguera. A região do parque Anhanguera é des-
provida de Internet dados móveis, as vezes precisamos usar o 
celular nas dependências do parque e o sinal de dados móveis 
fica ausente, por isso se faz necessário uma rede WI FI tendo 
68 votos, segue o link https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/
budgets/3/investments/3690 4) Construir uma marginal desde 
o km 23,4 ao km 22,3 no sentido interior-capital, ligando os 
bairros Jardim Britânia e Jardim Jaraguá, melhorando o acesso 
aos equipamentos públicos como ( educação) o CEU Parque 
Anhanguera e (Saúde) AMA/UBS Integrada Parque Anhanguera 
e ligação com rua Pierre Renouir ligando a Perus e o Parque 
Anhanguera com 66 votos. 5) Adaptar locais de lazer para 
crianças para gerar acessibilidade, balanço com acessibilidade e 
movimentação reduzida, para segurança das crianças com defi-
ciência. Adaptar nos espaços públicos de lazer nos playgrounds 
balanço para crianças deficientes cadeirante e acessibilidade 
reduzida. Alguns municípios já têm essa adaptação como 
Santos e Caieiras com 62 votos, as secretarias envolvidas com 
estas propostas terão que dar um retorno se as mesmas são 
viáveis ou não no dia 30 de setembro de 2022. Estavam pre-
sentes na reunião Pr. Rubson Rios, Interlocutor, Carlos de Lima 
Conselheiro e Presidente da comissão do Orçamento Cidadão 
2022/2023, e mesmo estando com ocorrência de força maior o 
senhor Carlos de Lima Luís se fez presente para que a reunião 
tenha CORO, e Joaniro Amâncio, Coordenador que secretariou 
a reunião. Ausentes o conselheiro Valdemir Braga. Conforme 
artigo 27, item VII, reunião foi encerrada às 19h50m. Artigo 9, 
item III – não tendo a lista de presença, devidamente assinadas 
pelos Conselheiros por motivo de pandemia e reuniões virtuais, 
as atas estão sem assinaturas dos Conselheiros, Interlocutor e 
participantes presentes. São Paulo 08 de junho de 2022.

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PERUS ANHANGUERA
cpmperuseanhanguera@gmail.com
CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CON-

SELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PERUS/ANHANGUE-
RA 566.01;40.45-10.15;2.441/2022 PARA O DIA 11 DE 
AGOSTO DE 2022 ÀS 19:00 HORAS, DE FORMA HÍBRIDA 
VIA PLATAFORMA GOOGLE MEET E PRESENCIAL NA RUA 
MOGEIRO, 941 – VILA INÁCIO – PERUS

O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura Perus/
Anhanguera, no uso de suas atribuições legais e por meio do Coor-
denador Joaniro Amâncio, conforme Artigo 70 II e Parágrafo único 
da portaria prefeito – pref.; Secretaria Municipal da Casa Civil – CC 
SERS número 2 de 28 de fevereiro de 2020. Convoca os membros 
titulares do Conselho Participativo Municipal da Prefeitura Regio-
nal Perus/Anhanguera, seu interlocutor Rubson Rios, aos munícipes, 
moradores destes distritos a população para participar da oitava 
reunião ordinária do ano de 2022 que acontecerá no dia 11 de 
agosto à partir das 19h00m, de forma híbrida por meio de platafor-
ma virtual Google Meet e presencial, onde eu Carlos de Lima Luís, 
secretariarei, com as seguintes pautas: 1.) Eleições Conselho Parti-
cipativo Municipal na cidade de São Paulo. 2.) Ofícios pendentes.

3.) Informativos.
Rubson, interlocutor.

 PINHEIROS
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-148

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 7123
2020-0.003.302-0 FERNANDO FERREIRA LIMA MARTINES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2022-0.029.592-4 ALESSANDRO ANDRADE PAIVA MORERO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1083

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
ENDERECO: AV. NAÇÕES UNIDAS, 7123
Processos da unidade SUB-PI/CPDU/SUSL/LIC 
6048.2021/0002416-2 - SISACOE: Auto de Licenca de 

Funcionamento
Interessados: ASA ASSET
COMUNIQUE-SE: (fica prorrogado por 30 dias o prazo para 

atendimento do Comunicado expedido)
6037.2022/0000531-3 - Solicitação de Certidão de 

Demolição
Interessados: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

CNPJ 47.508.411/0001-56
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no 

Diário Oficial, apresentar:1- Matrícula atualizada)

 COORDENADORIA DE CIDADANIA CULTURAL
 COMUNICADO - LISTA DEFINITIVA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E PRÉ-SELECIONADOS - CONVOCAÇÃO PARA ACEITE DO VAI 2022 MODALIDADE 02
Processo n° 6025.2022/0001569-0 
I- Superada a fase de recursos às notas e de contrarrazões, que não provocou efeito sobre a lista de notas divulgada no D.O.C. de 09 de julho de 2022, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) dá prosseguimento às fases previstas no EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 05/2022/SMC/CFOC/SPLU – para o Programa VAI – modalidade 2 com a divulgação da lista definitiva de classificação geral e pré-selecionados.
II- Os proponentes dos coletivos pré-selecionados, conforme a lista que se segue, estão CONVOCADOS, por esta publicação e também por chamada a ser feita por email e pelos canais de comunicação do Programa, a responder, por meio de formulário eletrônico 

a ser disponibilizado no blog do Programa VAI (programavai.blogspot.com), no prazo de 5 dias úteis, se aceita ou desiste da participação nessa edição do Programa VAI.
III- Aqueles que responderem ao formulário aceitando as regras receberão por e-mail as orientações necessárias para a contratação. Os que não responderem ao formulário no prazo serão, por sua vez, considerados desistentes o que acarretará, nessa eventualidade, na chamada de suplentes.
IV- Para melhor entendimento, informa-se ainda que na lista definitiva do resultado da fase de seleção, atualizada com o resultado da fase recursal, seguem-se aos projetos pré-selecionados os suplentes (estes na ordem a ser considerada em eventuais novas 

chamadas), os não classificados e os projetos desabilitados.
V - Informamos que houve desistência de participação e concorrência do processo seletivo da modalidade 02 por parte do proponente Israel Francisco Neto, inscrito no CPF 381.013.218-70, representante do projeto "Timbres Lab". 
VI - Retifica-se a motivação da desabilitação do projeto "Tudo o que Nóis Tem É Nóis: Estratégias de Cuidados Entre Jovens Na Ce" onde lê-se "motivo: não anexou orçamento" leia-se "Motivo: descumprimento do item 6.4.1, conforme orientação do edital no 

item 6. g.1. "É importante informar que só serão permitidos anexos em formato “PDF – Portable Document Format” e o tamanho limite de cada documento deverá ser de até 6 (seis) MB – Mega Byte".
Classificação Geral - 19ª edição - Programa VAI - Modalidade 2

 Status Protocolo Nota Final Nome do Projeto Coletivo nome Nome do Proponente CPF
1 pré-selecionado 20220417.13413-43 100,00 Cordão De Vênus 1970-2022 Coletiva Mãe Na Roda Anna Letycia Maffra Ottoni 440.320.048-62
2 pré-selecionado 20220414.13486-43 100,00 Cultura, Capão E Arte Ateliê Capãonu Roberto Da Silva 309.394.938-61
3 pré-selecionado 20220413.13245-43 100,00 Embarque No Direito - Minha História De Vida Na Manchete Do Jornal Associação Historiorama - Embarque No Direito Julia Santiago Lopes 236.713.508-81
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