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HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA
H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER
SILVA
PUBLICADO POR OMISSÃO DEVIDO AO
FERIADO PROLONGADO
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
"
Ficam as empresas abaixo relacionadas, CONVOCADAS a
comparecerem, no prazo de 03 dias úteis a contar da data desta
publicação, à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova
Cachoeirinha - Seção Técnica de Contabilidade, das 08:00 às
12:00 horas e das 13:00 às 15:00, de segunda à sexta-feira,
a fim de retirar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, mediante
apresentação do(s) seguinte(s) documento(s):Certidão Conjunta
PGFN/RFB, CRF(FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Comprovante de Inexistência de registro junto ao CADIN
(Cadastro Informativo Municipal).Há a possibilidade de envio
das Notas de Empenho desta convocação por via eletrônica,
mediante a solicitação de envio através do e-mail hmvnccontabil@prefeitura.sp.gov.br, juntamente com a documentação
acima solicitada. No caso de envio eletrônico, a data de retirada
será considerada como sendo do retorno da Nota de Empenho
solicitada datada e assinada.
A não observação dos prazos ou da documentação
solicitada, acarretará o envio do processo à Assessoria
Jurídica para aplicação das penalidades cabíveis."
PROC.
N.E. EMPRESA
6018.2021/0013543-2 27912 Cremer S.A.
6018.2021/0008775-6 26281 Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda
6018.2021/0014598-5 27910 Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE
DESPACHO DA COORDENADORA
PA 2014-0.337.116-0 À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018,
877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019,
1.046/2019, 1.165/2019, 1.377/2019 e 471/2020, AUTORIZO
a celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º
R003/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Organização Social SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ n. 61.699.567/000192, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e
serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial
dos Distritos Administrativos da Moóca, Belém, Água Rasa,
Tatuapé, Brás e Pari da Supervisão Técnica de Saúde da Moóca/
Aricanduva, objetivando a incorporação ao escopo das ações,
para implantação da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRÁS,
com o repasse, no valor total de R$ 575.032,65 (quinhentos e
setenta e cinco mil trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), sendo: a) de verbas de investimento para a realização de
reformas e adequação do imóvel em que se alocará a unidade
de saúde, no importe de R$ 524.032,58 (quinhentos e vinte e
quatro mil trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos); e b)
de recursos de custeio para a manutenção da unidade no valor
total de R$ 51.508,07 (cinquenta e um mil quinhentos e oito reais e sete centavos), onerando as dotações orçamentárias com
transferência nº 84.10.10.301.3003.1.509.4.4.50.51.00.00 e
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE
- CONTABILIDADE
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Fica convocada, esta empresa, a retirar a respectiva nota
de empenho, no prazo de 03 dias úteis, a partir desta, à Rua
Paineira do Campo, nº 902 – Santana, Contabilidade das 09:00
às 12:00 horas e 13:00 às 16:00, com a apresentação ou cópia
reprográfica de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), Certidão Negativa de Débitos relativos as
contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão de
Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São Paulo,
no caso de empresa fora do Município, declaração que nada
deve a Prefeitura de São Paulo e o Certificado de Regularidade
do FGTS, bem como portar carta de autorização ou procuração,
para retirada da mesma.
PROCESSO
NE
EMPRESA
VALOR
Processo
nº 6018.2021/0000217-3 Empenho nº 30.377/2021 G A Medical LTDA Valor: R$ 13.824,00

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
CENTRO
Publicação por Omissão
Portaria nº 02/21 – SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DA SÉ
A Supervisora de Vigilância em Saúde, da Supervisão de
Vigilância em Saúde da Sé – UVIS-Sé, da Secretaria Municipal
da Saúde – SMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei
RESOLVE:
I – Convocar os servidores, abaixo relacionados, para trabalhar no dia 09 de Abril de 2021, no horário das 19:00 às 23:00
horas, nas Atividades de Inspeção Sanitária.
Nome
Reg.Func.
Leandro Berti Galvão
807.631-6
Marcus Vinicius Barbaro Spatari
806.928-0
Kristianne Akemi Takarabe
806.5454-1

MOBILIDADE E TRANSPORTES
DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO
DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS-PROCESSOS SEI
EM ATENDIMENTO AO DECRETO N° 50.446/2009 O
INTERESSADO DEVERÁ REGULARIZAR A(S) PENDÊNCIA(S)
RELACIONADA(S) EM 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO.
VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROV I D E N C I A R U M N OVO R E Q U E R I M E N TO ( R L E T P P
OU RLETPP-d) ACOMPANHADO DA RESPECTIVA
DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).
INTERESSADA: ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI
PROCESSO N.° 6020.2021/0002149-7
Placa
Discriminação da(s) Pendência(s)
CZK2129 CRLV Vencido;
EHH8209 CRLV Vencido;
JQM0412 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415320069 e 1-153772308 pesquisada em
01/04/2021
Total de Placas com Pendência(s): 3
INTERESSADA: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0002387-2
Placa
Discriminação da(s) Pendência(s)
EFO3754 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415416055 pesquisada em 01/04/2021
Total de Placas com Pendência(s): 1

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
INTERESSADA: DELGAZ COMÉRCIO DE GAS LTDA EPP
PROCESSO N.° 6020.2021/0002237-0
Placa
Discriminação da(s) Pendência(s)
GGO0053 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153314384 pesquisada em 01/04/2021
Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A
PROCESSO N.° 6020.2021/0002938-2
Placa
Discriminação da(s) Pendência(s)
BBL0228 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153923145 e 1-153994484 pesquisada em
01/04/2021
DOL1260 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415316217,4-415336048 e 1-154062216
pesquisada em 01/04/2021
EXM9572 Notificação(es) de Penalidade nº 4-413489662,4-413868015,4-414472054 e
4-415120188 pesquisada em 01/04/2021
Total de Placas com Pendência(s): 3
INTERESSADA: MONTE MOR INDUSTRIA E COMERCIO
DE ELASTOMEROS LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0001736-8
Placa
Discriminação da(s) Pendência(s)
AMY4577 CRLV Vencido;
BXF2881 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153189365 pesquisada em 01/04/2021
BYD3447 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415339656 pesquisada em 01/04/2021
CLJ6220 CRLV Vencido; Notificação(es) de Penalidade nº 1-153479732 pesquisada em
01/04/2021
DKX5277 CRLV Vencido;
EJW6569 CRLV Vencido;
FSS7200 CRLV Vencido;
Total de Placas com Pendência(s): 7
INTERESSADA: SABER QUÍMICA LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0002296-5
Placa
Discriminação da(s) Pendência(s)
FWV7879 CRLV Vencido; Notificação(es) de Penalidade nº 1-154480152 pesquisada em
01/04/2021
Total de Placas com Pendência(s): 1
OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS SUPRA RELACIONADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR VIA DIGITAL ATRAVÉS DO PORTAL156.

VERDE E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 737
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
6027.2021/0002783-3 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: YUNES PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E
NEGOCIOS LTDA
Comunique-se nº 176/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita a apresentação:
1 Manifestações da CETESB posteriores a 26/02/2021.
2 Estudos ambientais não protocolados na SVMA e apresentados à CETESB.3 Termo de Reabilitação para o uso declarado, quando da sua emissão pela CETESB.
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 comunicado do Secretário da SVMA suspendendo o atendimento presencial 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.
6027.2021/0002433-8 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: IRACEMA INCORPORADORA LTDA
COMUNIQUE-SE nº 185/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas da Divisão de
Avaliação e Impactos Ambientais solicita:
1 - Apresentar cópia do Alvará de Aprovação e Execução
de Edificação Nova para o imóvel em questão, quando da sua
emissão.
2 - Apresentar todas as Informações Técnicas e Pareceres
Técnicos emitidos pela CETESB, incluindo os Despachos que
autorizam a emissão do Termo de Reabilitação.
3 - Apresentar cópia digital de todos os estudos ambientais
que foram apresentados à CETESB e que ainda não foram protocolados em SVMA.
4 - Apresentar, quando oportuno, cópia do Termo de Reabilitação da Área para o futuro uso da área a ser emitido pela
CETESB.
5 - Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir
da data da publicação no DOC. A documentação deverá ser
encaminhada para Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da SVMA suspendendo o atendimento presencial 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.
COMUNIQUE-SE nº 155/GTAC/2021.
Proc. Adm.: 6027-2021/0001605-0
Interessado: Imifarma produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A
Assunto: Auto de Regularização.
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita ao interessado:
1. Apresentar boleto de preço público quitado referente
emissão de parecer técnico para área gerenciada pelo órgão
ambiental estadual (cód. 29.1.10.4.), conforme Decreto Municipal nº 60.049/2021;
2. Apresentar o Parecer Técnico nº 167/2018/CAAC;
3. Apresentar polígono de restrição do uso da água subterrânea na área de interesse;
4. Apresentar o Termo de Reabilitação para o Uso Declarado;
5. Apresentar matricula atualizada;
6. Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da
data da publicação no DOC.
Tendo em vista o comunicado do Secretário da Secretaria
do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento presencial 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 pelo
e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br, até que a situação seja
normalizada.
O não atendimento no prazo estabelecido será considerado
como desistência do pleito. 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. Toda a documentação deverá ser anexada via SEI nº 6027.2021/0001605-0.
6027.2020/0008242-5 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: RCG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Comunique-se nº 183/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas da Divisão de
Avaliação de Impactos Ambientais, no uso de suas atribuições
legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos
adotados em SVMA solicita:
1. Esclarecer a situação do P.A. 2019-0.016.275-6 (Alvará
de Aprovação de Edificação Nova) que teve a solicitação indeferida, com pedido de reconsideração - recurso datado de
10/03/2021. Cabe ressaltar que caso haja alteração no pleito
e/ou nos documentos apresentados estes deverão ser juntados
com as devidas alterações no processo administrativo da SVMA.
2. Apresentar a lista de todos os Processos Administrativos existentes para a área, em curso na PMSP, e o motivo de
autuação.
3. Apresentar o Termo de Reabilitação para o novo uso,
residencial / comercial, quando da sua emissão, pois a área
encontra-se reabilitada para uso como posto de combustíveis.
Recomenda-se vistas à Informação Técnica nº 266/
GTAC/2021.
Prazo para atendimento: 90 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 comunicado do Secretário da SVMA suspendendo o atendimento presencial 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 e o período necessário para atendimento ao solicitado.
6027.2020/0007186-5 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: ELVIO BIAGI
COMUNIQUE-SE 175/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Apresentar a Ficha de Breve Relato emitida pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) referente as
empresas Luigi Marinai tendo em vista que foi verificado a
existência do documento exigido conforme consulta realizada
por este GTAC ao site da JUCESP;
2.Atender no prazo de 180 dias contados a partir da data
da publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
- SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento
presencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao
Art 3 º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, a documentação
de atendimento ao Comunique-se poderá ser encaminhada por
meio do e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br;
3.Caso haja necessidade da DILAÇÃO DE PRAZO, o interessado deverá requerer junto ao SVMA/GTAC protocolando o
documento informando os DIAS NECESSÁRIOS para prorrogação mediante justificativa plausível;
4.Tomar atenção que o NÃO atendimento no prazo estabelecido e/ou a NÃO solicitação de prazo será considerado como
desistência do pleito;
5.Informar que a entrega dos documentos solicitados
contribuirá para a celeridade na emissão da manifestação por
este GTAC.
6027.2020/0012954-5 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: RAIA DROGASIL S/A
COMUNIQUE-SE 126/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Avaliação Preliminar, Investigação Ambiental Detalhada, Análise de Risco e Plano de Intervenção para
Reutilização de agosto/2020 conforme mencionado Parecer
Técnico Nº 29100737 emitido pela CETESB;
2.A Declaração de Encerramento do posto de combustível emitido pela CETESB acompanhado do seu respectivo
despacho;
3.Apresentar os relatórios completos encaminhados a
CETESB referentes à execução do plano de intervenção na
área;
4.Apresentar futuros despachos, pareceres e informação
técnica emitidos pela CETESB posteriores a 02/10/2020;
5.Apresentar o Termo de Reabilitação para o uso declarado emitido pela CETESB quando da sua emissão acompanhado do despacho;
6.Apresentar o Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova;
7.Apresentar a Certidão de Matrícula com a averbação da
restrição ao uso da água subterrânea;
8.Apresentar os documentos exigidos em arquivos separados;
9.Atender no prazo de 180 dias contados a partir da data
da publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
- SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento
presencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao
Art 3 º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, a documentação
de atendimento ao Comunique-se poderá ser encaminhada por
meio do e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br;
10.Considerar que caso haja necessidade da DILAÇÃO DE
PRAZO, o interessado deverá requerer junto ao SVMA/GTAC
protocolando o documento informando os DIAS NECESSÁRIOS para prorrogação mediante justificativa plausível;
11.O não atendimento a entrega dos documentos no prazo
estabelecido e/ou a não solicitação de prazo será interpretado
como desistência do pleito.

COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
COHAB - CONTABILIDADE
DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI
7610.2021/0000716-8, e em especial as manifestações de fls.
040144214, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor de Caixa Economica Federal - CNPJ nº 00.360.305/2873-06, para
pagamento tarifas bancárias, com fundamentação legal nas Leis
Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação
Municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de
R$ 1.695.919,26 (Um Milhão e Seiscentos e Noventa e Cinco
Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Vinte e Seis Centavos), e
demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer
no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12
2.3024.2611.3.3.90.39.00.09.
DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI
7610.2021/0000752-4, e em especial as manifestações de
fls. 040144873, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor de
Banco do Brasil S/A - CNPJ nº 00.000.000/2885-19, para
pagamento de tarifas bancárias, com fundamentação legal nas
Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$
10.652,68 (Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e
Sessenta e Oito Centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá
onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.00.09

sábado, 10 de abril de 2021
DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI
nº 7610.2021/0000991-8, em especial a manifestação fls.
042049515, que acolho, AUTORIZO o empenho a favor de
BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/2885-19,
para recolhimento de depósito judicial ref. ação de imunidade
tributária - COHAB-SP x Prefeitura Municipal de Itapevi - proc.
n.º 1000496-82.2017.8.26.0271, com fundamentação legal nas
Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de
R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), que deverá
onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.91.00.09.
DESPACHO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada conforme §5º do artigo 12 do Decreto Municipal 60.052 de 14 de janeiro de 2021, AUTORIZO
o empenho em favor do CONSORCIO HABITA BRASIL SA
- CNPJ 33.113.646/0001-34, no valor de R$ 4.881.269,64
(quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil duzentos e
sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), para
execução das obras e serviços contratados no âmbito do Lote
01 - CTR PPP 01/19 conforme Termo de Cooperação COHAB-SP 01.01/20, onerando a dotação 07.10.26.785.3009.1.097.4
4905100.08, através da Nota de Reserva com Transferência nº
14.302/21 039528388 - Processo SEI 7610.2020/0001774-9.
DESPACHO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos
da competência delegada conforme §5º do artigo 12 do Decreto
Municipal 60.052 de 14 de janeiro de 2021, AUTORIZO o empenho parcial em favor do CONSORCIO HABITA BRASIL SA
- CNPJ 33.113.646/0001-34, no valor de R$ 1.499.521,89
(um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), para
pagamento das medições de janeiro e fevereiro/2021 referente
a execução das obras e serviços contratados no âmbito do Lote
06 - CTR PPP 06/19 conforme Termo de Cooperação COHAB-SP
06.01/20 e aditamento 06.02/20, onerando a dotação 07.10.
26.785.3009.1.097.44905100.08, através da Nota de Reserva
com Transferência nº 14.302/21 039528315 - Processo SEI
7610.2020/0001775-7.

LICITAÇÕES
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
Concorrência EC/001/2021/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI: 6011.2020/0003503-9
Interessado: PMSP, SGM, SUB-LA.
Objeto: Concessão de uso, a título oneroso, de áreas situadas nos baixos e adjacências do Viaduto Elias Nagib Breim
(Viaduto Lapa), no município de São Paulo.
Assunto: Adiamento da sessão pública de abertura dos
envelopes e redesignação de data.
I. Em face dos elementos que instruem o presente, em
especial o encaminhamento SEI nº 042040748, o Secretário
de Governo Municipal, determina, o ADIAMENTO da sessão
pública de abertura da licitação na modalidade de Concorrência
nº EC/001/2021/SGM-SEDP, para a Concessão de uso, a título
oneroso, de áreas situadas nos baixos e adjacências do Viaduto
Elias Nagib Breim (Viaduto Lapa), no município de São Paulo,
designando-se a nova data para o dia 10 de maio de 2021.
II. Encaminhe-se à CEL para prosseguimento.

AVISO DE ADIAMENTO E REDESIGNAÇÃO DE
DATA
CONCORRÊNCIA EC/001/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2020/0003503-9
INTERESSADO: PMSP, SGM, SUB-LA.
OBJETO: CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE
ÁREAS SITUADAS NOS BAIXOS E ADJACÊNCIAS DO VIADUTO
ELIAS NAGIB BREIM (VIADUTO LAPA), NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ASSUNTO: ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E REDESIGNAÇÃO DE DATA
A Comissão Especial de Licitação, designada nos termos da
Portaria 72/SGM/2021, publicada no DOC de 06/03/2021, em
atendimento ao despacho exarado pelo Secretário de Governo
(doc. 027304871) que, respectivamente, determinou o adiamento e a redesignação da data para a sessão pública de abertura
da Concorrência EC/001/2021/SGM-SEDP, definindo como nova
data, o dia 10 de maio de 2021, faz saber o quanto segue:
DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES: 10 DE MAIO DE 2021, das 10h00 às 11h00.
DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - ABERTURA DOS ENVELOPES: 10 DE MAIO DE 2021, às 11h00.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, Nº 18, AUDITÓRIO TÉRREO, CENTRO HISTÓRICO, SÃO
PAULO-SP.
LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: Diante do atual
cenário de crise sanitária, em razão da pandemia provocada
pelo novo Coronavírus (COVID-19), em consonância ao art. 5º
do Decreto Municipal nº 59.283/2020, os protocolos e a disponibilização de documentos relatados no Edital serão feitos, preferencialmente, através do e-mail baixosdeviadutos@prefeitura.
sp.gov.br, e no site da Prefeitura de São Paulo, página da Secretaria de Governo-Desestatização/Projetos, por meio dos links:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
governo/desestatizacao_projetos/baixos_viadutos/index.
php?p=309487
https://tinyurl.com/ykkndr4d
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
Caso algum interessado não consiga acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse em fazer a retirada
física dos documentos editalícios, ou a entrega de qualquer documentação referente ao certame, deverá agendar previamente
o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado.
Ainda, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 59.283/2020,
assim como o Parecer da PGM Informação nº 486/2020-PGM.
CGC, a sessão de abertura dos envelopes, referentes à concorrência em epígrafe, será realizada no formato semipresencial.
De forma a garantir o distanciamento social necessário
entre os presentes, serão adotadas as seguintes práticas:
É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para
todos presentes na sessão, em consonância com o art. 1º do
Decreto Estadual nº 64.959/2020;
Fica permitida a participação presencial somente aos interessados que entregarão envelopes na sessão, sendo limitado
o ingresso de 02 (dois) participantes por licitante (empresa/
consórcio);
Os presentes serão orientados no local quanto ao distanciamento necessário entre os participantes, podendo ser realocados conforme a quantidade de pessoas presentes;
Não será permitido o ingresso de pessoas que não desejam
participar do certame ou que não sejam estritamente necessárias para a condução dos trabalhos;
A publicidade da sessão será garantida pela transmissão
online ao vivo, a ser realizada na plataforma ZOOM, por meio
do link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodemopz4qEtIiyljeGD1Hi9JKk2z4CWDJ
https://tinyurl.com/y82tapuc

