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 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 025/SGM/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2020/0003086-0
OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDA-

DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS PARA GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTI-
NADAS AO SUPRIMENTO DA DEMANDA ENERGÉTICA DE 
UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO, COM GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA 
ELÉTRICA.

ASSUNTO: SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL DE ABERTURA DO 
ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA NO 
CERTAME.

A Comissão Especial de Licitação (CEL), no uso de suas 
atribuições, comunica a designação de data para a Sessão 
Pública Virtual de abertura do envelope de habilitação da 
primeira colocada na fase de classificação das propostas 
comerciais, no âmbito da Concorrência nº 025/SGM/2020.

Tendo em vista o recrudescimento do número de casos, 
óbitos e internações decorrentes do Covid-19 e as medidas 
restritivas previstas na Fase Vermelha e Roxa do Plano São 
Paulo (Decreto Estadual nº 64.994/2020), em especial o art. 
3º do Decreto Municipal nº 60.107/2021, que suspende o 
atendimento presencial ao público em estabelecimentos 
municipais e, ainda, com fulcro na Informação nº 486/2020-
PGM.CGC, a sessão de abertura do envelope de habilitação, 
de forma a garantir o distanciamento social necessário, 
poderá ser acompanhada pelo público através das seguintes 
instruções:

SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL DE ABERTURA DO ENVELOPE 
DE HABILITAÇÃO: 24 DE MARÇO DE 2021 às 11h00.

A publicidade e o acesso a sessão serão garantidas, 
exclusivamente, pela transmissão online ao vivo, a ser reali-
zada na plataforma ZOOM, por meio dos links:

https: / /us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf--
-hpjwsHd0d4WzFOaZa_0k0C-jigm51

https://tinyurl.com/ybr6bhp9
Sugerimos aos interessados que realizem suas inscrições 

previamente, por meio dos links supramencionados.
Cada Consórcio licitante indicará um representante cre-

denciado que terá o direito de fala, durante a Sessão Pública 
Virtual de abertura do envelope de habilitação.

O vídeo da Sessão Pública Virtual ficará disponível na 
página eletrônica da Secretaria de Governo Municipal em 
sua integralidade, logo após o término da sessão.

Informamos, por fim, que as comunicações e protocolos 
devem ocorrer exclusivamente pelo e-mail geracaodistribui-
da@prefeitura.sp.gov.br.

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 09/2021-SGM
PROCESSO N.º: 6011.2017/0000167-8
CONTRATO ADITADO: 027/2017-SGM
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - Secretaria 

de Governo Municipal
CONTRATADA: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA-EPP.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa es-

pecializada na locação de 22 equipamentos automáticos 
de café expresso, sendo 02 com opção de café com leite, 
e 20 só café, com fornecimento de materiais e insumos e 
assistência técnica; com estimativa mensal de até 19.000 
(dezenove mil) doses, para atender ao Gabinete do Sr. 
Prefeito a Secretaria de Governo Municipal, ao Secretario Es-
pecial de Comunicação e ao Secretario Especial de Relações 
Governamentais, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável 
na forma da lei.

OBJETO DO ADITAMENTO: Redução do valor contratual 
no importe de 5% (cinco por cento), retroativo a 09 de 
fevereiro de 2021, referente a redução no valor da dose que 
era de R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos) e passará à R$ 
0,51 (cinquenta e um centavos).

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete 
– SGM.

b) RENATA PRICOLI MALAMUD, sócia da empresa PIER-
COFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP.

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 
ADJUNTO

 6013.2019/0003650-6 - Secretaria Executiva de 
Gestão e TMS Comércio e Locação de Purificadores 
Eireli - 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços 
nº 001/SG-COBES/2020 - À vista dos elementos contidos 
no presente, em especial as manifestações da Divisão de 
Pesquisa e Registro de Preços - DPRP, do Departamento 
de Gestão de Suprimentos e Serviços - DGSS, desta 
Coordenadoria (doc. 040250766) e da Coordenadoria 
Jurídica da Secretaria Executiva de Gestão, SEGES/COJUR 
(doc. 040924518), que adoto como razão de decidir, no 
exercício da competência constante do artigo 4º, inciso II da 
Portaria SGM nº 11/2021, e nos termos do Decreto Municipal 
nº 44.279/2003 e Decreto Municipal nº 56.144/2015, 
AUTORIZO  a celebração do Termo de Aditamento nº 
001/2021 à Ata de RP nº 001/SG-COBES/2020, firmada 
com a empresa TMS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
PURIFICADORES EIRELI-EPP , inscr i ta no CNPJ nº 
09.114.027/0001-80, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE 
ÁGUA, para a prorrogação do prazo de vigência, por mais 
12 (doze) meses, a partir de 31 de março de 2021, com 
a aplicação do reajuste previsto no item 7.2 da Cláusula 
Sétima da Ata de RP.

 6013.2017/0000759-6
Secretaria Executiva de Gestão. - Contratação de em-

presa especializada na prestação de serviços de vigilância/
segurança patrimonial armada e desarmada para as diversas 
unidades da Secretaria Municipal de Gestão – Termo de 
Contrato nº 001/SMG/2018 - Aditamento - Renegociação 
contratual

À vista dos elementos contidos no presente e com 
fundamento no Decreto nº 60.041/2020 em face da com-
petência delegada por meio da Portaria nº 11/SGM/2021, 
AUTORIZO:

1. a formalização de aditamento ao Contrato nº 001/
SMG/2018, firmado com a empresa Gamboa Segurança 
e Vigilância Patrimonial Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 
08.930.462/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços 
de vigilância/segurança patrimonial armada e desarmada 
para as diversas unidades desta Secretaria, em virtude da 
renegociação contratual efetuada de acordo com a Ata de 
Reunião inserida sob doc.040753165.

2. a emissão de nota de empenho no valor de R$ 
39.030,58 (trinta e nove mil, trinta reais e cinquenta e oito 

- Enviar o comprovante de pagamento por e-mail: sv-
magtaind@prefeitura.sp.gov.br .

- Caso necessite de uma segunda via do boleto: - A 
segunda via do boleto será emitida somente uma única vez e 
deverá ser solicitada por e-mail enquanto durar a pandemia . 
- A protocolação do comprovante de pagamento da segunda 
via também deverá atender o prazo deste comunique-se, es-
tipulado a partir da publicação deste no DOC. OBS.:1 Infor-
mamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.ª não 
atenda este comunique-se no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de publicação deste 
comunique-se no Diário Oficial do município de São Paulo.

PA SEI 6027.2018/0005531 -9: INTERESSADO: GELO 1 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA - ME

COMUNIQUE-SE 132/CLA/DAIA/GTAIND/2021 - O Gru-
po Técnico de Atividades Industriais - GTAIND no uso das 
atribuições legais e considerando a legislação vigente e os 
procedimentos adotados na SVMA informa que para o pros-
seguimento do processo de Solicitação de Licença Ambiental 
faz-se necessário apresentar:

1.Comprovante de pagamento do boleto referente à 
análise de Licença Ambiental de Operação - Regularização 
( Art.6º da Resolução 207/CADES/2020). O prazo máximo 
para o pagamento é de cinco (5) dias corridos a partir da 
data de emissão (Ver Item 25 do boleto - Data de Validade).
OBS 1:Excepcionalmente, devido a Pandemia e para evitar 
aglomerações, o comprovante de pagamento da taxa de 
preço publico poderá ser enviado por meio eletrônico, sv-
magtaind@prefeitura.sp.gov.br, conforme Decreto 59.283 de 
16 de março de 2020 em seu artigo 12.OBS2: Caso necessite 
de uma segunda via do boleto será emitida somente uma 
única vez e deverá ser solicitada por e-mail enquanto durar 
a pandemia. O envio do comprovante de pagamento da 
segunda via também deverá atender o prazo deste comu-
nique-se, estipulado a partir da publicação deste no DOC.
Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.ª 
não atenda ao comunique-se no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de publicação deste 
comunique-se no Diário Oficial do município de São Paulo. 
Coordenação de Licenciamento Ambiental - CLADivisão de 
Avaliação de Impactos Ambientais - DAIASecretaria Munici-
pal do Verde e Meio Ambiente - SVMAPrefeitura Municipal 
de São Paulo - PMSP

COMUNIQUE-SE : 133  /DAIA/GTAIND/2021-  PA: 
6027.2019/0006554-5 INTERESSADO: MAXI EMBALAGENS 
LTDA - ME

O Grupo Técnico de Atividades Industriais (GTAIND), no 
uso de suas atribuições legais e considerando a legislação 
vigente e os procedimentos adotados em SVMA, informa 
que para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar 
o comprovante de pagamento do boleto referente à análise 
do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação (configura-se Regularização de Licença Ambiental, 
de acordo com o Art. 6º da Resolução nº 207/ CADES/2020).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto 
- Data de Validade).

- Excepcionalmente devido a Pandemia e para evitar 
aglomerações o comprovante de pagamento da taxa de pre-
ço publico poderá ser enviado por meio eletrônico, conforme 
Decreto 59.283 de 16 de março de 2020 em seu artigo 12.

- Enviar o comprovante de pagamento por e-mail: sv-
magtaind@prefeitura.sp.gov.br .

- Caso necessite de uma segunda via do boleto: - A 
segunda via do boleto será emitida somente uma única vez e 
deverá ser solicitada por e-mail enquanto durar a pandemia . 
- A protocolação do comprovante de pagamento da segunda 
via também deverá atender o prazo deste comunique-se, es-
tipulado a partir da publicação deste no DOC. OBS.:1 Infor-
mamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.ª não 
atenda este comunique-se no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de publicação deste 
comunique-se no Diário Oficial do município de São Paulo.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 SUPERINTENDÊNCIA DE PROJ. VIÁRIOS

 PROJ - 4

 DIVISÃO DE PROJETOS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
-PROJ.4

6022.2021/0000313-9 TENDA NEGÓCIOS IMOBILI-
ÁRIOS S.A

Em data de 22 de março de 2021 foi exarado do Proces-
so nº 6022.2021/0000313-9 seguinte comunique-se: Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos : " Face as 
divergências apontadas por SVMA e verificadas por Proj 4, 
solicito que o interessado apresente : IPTU atualizado do 
imóvel, Matrícula atualizada do local e planta/levantamento 
topográfico com a demarcação da área de APP que atinge 
o imóvel"

Quaisquer dúvida, favor entrar em contato com a Eng. 
Sonia telefone 3337.9882

Os interessados deverão comparecer a esta Divisão na 
Av. São João, 473, 13º - Santa Efigenia - SP, para prestar 
esclarecimentos, no prazo de 30 dias corridos.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2021/0000311-9

RESOLUÇÃO SÃO PAULO URBANISMO Nº. 01 
DE 5 DE MARÇO DE 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 52.500,00 de 
acordo com a Lei nº 17.544/2020.

O Presidente da São Paulo Urbanismo, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da 
autorização contida no art. 14 da Lei nº 17.544 de 30 de 
dezembro de 2020, e no art. 25 do Decreto nº 60052 de 14 
de janeiro de 2021, e visando possibilitar despesas inerentes 
às atividades da(o) São Paulo Urbanismo,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 52.500,00 (Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos 
Reais), à seguinte dotação do orçamento vigente:

CÓDIGO NOME VALOR
05.10.15.122.3024.2100 Administração da Unidade
31911300.09 Obrigações Patronais 52.500,00 
52.500,00
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 

1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação 
parcial, em igual importância, da seguinte dotação:

CÓDIGO NOME VALOR
05.10.15.122.3024.2100 Administração da Unidade
31919600.09 Ressarcimento de Despesas de 52.500,00 

Pessoal Requisitado 52.500,00
Artigo 3º Este(a) resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação.

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto 
- Data de Validade).

- Excepcionalmente devido a Pandemia e para evitar 
aglomerações o comprovante de pagamento da taxa de pre-
ço publico poderá ser enviado por meio eletrônico, conforme 
Decreto 59.283 de 16 de março de 2020 em seu artigo 12.

- Enviar o comprovante de pagamento por e-mail: sv-
magtaind@prefeitura.sp.gov.br .

- Caso necessite de uma segunda via do boleto: - A 
segunda via do boleto será emitida somente uma única vez e 
deverá ser solicitada por e-mail enquanto durar a pandemia 
. - A protocolação do comprovante de pagamento da segun-
da via também deverá atender o prazo deste comunique-se, 
estipulado a partir da publicação deste no DOC. OBS.:1 Infor-
mamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.ª não 
atenda este comunique-se no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de publicação deste 
comunique-se no Diário Oficial do município de São Paulo.

6027.2018/0005562-9 - Atividade Industrial: Solici-
tação de Licença Ambiental

Interessados: I. S. A. INDUSTRIA COMERCIO E IMPOR-
TACAO LTDA

COMUNIQUE-SE 128/CLA/DAIA/GTAIND/2021 PA SEI 
6027.2018/0005562-9 - Solicitação de Licença Ambiental 
Prévia/Instalação- INTERESSADO: I.S.A INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO E IMPORTAÇÃO LTDA. O Grupo Técnico de Atividades 
Industriais - GTAIND no uso de suas atribuições legais 
e considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados na SVMA informa que para prosseguimento da 
análise técnica e para envio da guia referente ao pagamento 
de preço público de análise de licença ambiental ( Decreto 
Municipal nº60.049/2021) é necessário, preliminarmente, 
esclarecer e apresentar: 1. No Formulário de Autução do 
Processo Administrativo e no Memorial de Caracterização 
do Empreendimento - MCE foi declarado pelo interessado 
o seguint endereço da Empresa: Rua Osaka, 1342. Porém, 
no Cartão CNPJ da Receita Federal e na Ficha Cadastral da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP consta o 
seguinte endereço: Rua Newton Braga, 524. Esclarecer. 2. 
Apresentar, atualizados, o Cartão CNPJ bem como a Ficha 
Cadastral na JUCESP. OBS 1: informamos que o referido PA 
será INDEFERIDO caso V.S.A não se manifeste no prazo de 
60 (sessenta) dias contados, a partir da data de publicação 
no DOC, através do e-mail: svmagtaind@prefeitura.sp.gov.br. 
OBS 2. Caso haja necessidade solicitar prorrogação, devida-
mente justificativa, antes do vencimento do prao vigente ( 
Art.7º da Portaria nº05/DECONT/2018). 

6027.2018/0005548-3 - Atividade Industrial: Solici-
tação de Licença Ambiental

Interessados: PICHU COMPONENTES PARA ESQUA-
DRIAS LTDA- EPP

COORDENAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIEN-
TAL - CLA

COMUNIQUE-SE: 130 CLA/DAIA/GTAIND 2021 - P.A.: 
SEI 6027.2018/0005548-3 Interessado: PICHU COM-
PONENTES DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - Solicitação 
de Licença Ambiental. A 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.) Prezados (as),
Informamos que para o prosseguimento da analise 

referente ao P.A.: 6027.2018/0005548-3 necessitamos de 
maiores esclarecimentos e apresentação dos seguintes docu-
mentos abaixo relacionados:

1- Apresentar IPTU atualizado mostrando os valores das 
metragens do terreno e área construída;

2- Apresentar Conta de agua atualizada;
3- Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

- AVCB;
4- Apresentar Declaração de responsabilidade anexo III 

portaria 05;
5- Apresentar formulário de autuação devidamente 

preenchido, pois são solicitadas duas atividades para o licen-
ciamento o CNAE 2229-3/99 e o CNAE 2229-3/03, mas no 
Memorial é solicitado apenas o CNAE 2229-3/99

6- Apresentar Memorial de Caracterização do Empre-
endimento - MCE devidamente preenchido e assinado pelo 
responsável técnico no campo responsabilidade pelo preen-
chimento e com a devida ART ou documento similar, se a Sra. 
JANE ELAINE ALVES MINOTTI DA SILVA possuir nível superior 
deverá enviar a ART senão a empresa devera providenciar 
outro responsável técnico.

5.1- ITEM -13 NÃO foram informados os Efluentes lí-
quidos

5.2 ITEM - 11 NÃO foi informado qualquer tipo de 
resíduo 

5.3 ITEM - 4, CROQUI, não ficou nítido e nem foram 
informados o que tem no entorno se são outros industrias, 
residências ou comercio;

5.4 ITEM - 14 NÃO foram informados os valores de 
ruidos em decibéis produzidos pelas maquinas da empresa.

7- Apresentar Planta baixa do imóvel;
8- Apresentar Anotação de Responsabilidade Técni-

ca - ART com o devido responsável técnico com formação 
superior que devera preencher o MCE e assinar e apresentar 
também o comprovante de pagamento da ART;

9- Apresentar Relatório fotográfico das dependências da 
empresa e equipamentos;

10- Apresentar contrato de aluguel atualizado ou de-
claração do proprietário com firma reconhecida em cartório;

2.)Prazo para atendimento: 90 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC, na SVMA/Protocolo, situado à 
Rua do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103-000, no horário 
das 8:00 às 17:00 h, tel: 5187-0326 para agendamento.

Assim sendo, de acordo com a Deliberação CONSEMA 
NORMATIVA 01/2018.

3.) Informamos que o referido P.A. será INDEFERI-
DO, caso V.S.a não se manifeste no prazo máximo de 90 
(noventa) dias.

4.) OBS:Devido a pandemia de Coronavirus e para evitar 
aglomerações seguindo as orientações conforme Decreto 
59.283 de 16 de março de 2020 em seu artigo 12. os agen-
damentos presencias de atendimento para dirimir eventuais 
dúvidas quanto ao comunique-se no Expediente do CLA/
DAIA/GTAIND, estão temporariamente suspensos, maiores 
informações pelo email svmagtaind@prefeitura.sp.gov.br. 

COMUNIQUE-SE : 131  /DAIA/GTAIND/2021-  PA: 
6027.2019/0006496-4 INTERESSADO: SHEIKPLASTIC INDUS-
TRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

O Grupo Técnico de Atividades Industriais (GTAIND), no 
uso de suas atribuições legais e considerando a legislação 
vigente e os procedimentos adotados em SVMA, informa 
que para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar 
o comprovante de pagamento do boleto referente à análise 
do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação (configura-se Regularização de Licença Ambiental, 
de acordo com o Art. 6º da Resolução nº 207/ CADES/2020).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto 
- Data de Validade).

- Excepcionalmente devido a Pandemia e para evitar 
aglomerações o comprovante de pagamento da taxa de pre-
ço publico poderá ser enviado por meio eletrônico, conforme 
Decreto 59.283 de 16 de março de 2020 em seu artigo 12.

 DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
 PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERI-

MENTO 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 PU-
BLICAÇÃO.

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PRO-
VIDENCIAR UM NOVO REQUERIMENTO(RLETPP 
OU RLETPP-d)  ACOMPANHADO DA RESPECTIVA 
DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADA: AHJ RECICLAGEM DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA-EPP

PROCESSO N.° 6020.2021/0008504-5 
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FHN4271 Notificação(es) de Penalidade nº 1-154478820 pesquisada em 19/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: ATRAN SG TRANSPORTADORA LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0008652-1 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
ETM2781 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153890422 pesquisada em 22/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: HB TRANSPORTES E LOGISTICA EI-

RELI
PROCESSO N.° 6020.2020/0007599-4 

Placa  Discriminação da(s) Pendência(s)
EES9116  Notificação(es) de Penalidade nº 1-153713224 pesquisada em 22/03/2021
IQH3893  Notificação(es) de Penalidade nº 5-000046789, 5-000046790, 5-000046791, 

5-000046793, 5-000046795, 5-000046797,
  5-000046799, 5-000046800, 5-000046798, 5-000046796, 5-000046794 e 

5-000046792 pesquisada em 22/03/2021
Total de Placas com Pendência(s): 2
INTERESSADA: PETROL STATION BENS E PARTICIPA-

ÇOES EIRELI
PROCESSO N.° 6020.2021/0008638-6 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
CFC4898 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153347212,1-153343607,1-153424763 e 
1-153434318 pesquisada em 22/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO 

DE RESÍDUOS LTDA-EPP
PROCESSO N.° 6020.2021/0002250-7 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EFW2015 Notificação(es) de Penalidade nº 1-151847629, 1-153816203 e 1-154103212 
pesquisada em 22/03/2021
FAG3394 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153636914 e 1-153767981 pesquisada em 
22/03/2021
FBV6288 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153622096 pesquisada em 22/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 3
INTERESSADA: TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE 

CARGAS LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0007364-7 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FCI3246 Notificação(es) de Penalidade nº 4-414895747 pesquisada em 22/03/2021
CUA5048 Notificação(es) de Penalidade nº 4-415415120 pesquisada em 22/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 2
INTERESSADA: TRANSPORTADORA HAMMES LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0007382-9 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
KNY6563 CRLV Vencido;
LMJ4347 CRLV Vencido;
LMM4127 CRLV Vencido; Notificação(es) de Penalidade nº 1-152768668 pesquisada em 
22/03/2021
LPX5248 CRLV Vencido;
LRD3129 CRLV Vencido;

Total de Placas com Pendência(s): 5
INTERESSADA: TRANSPORTADORA LOPES PRUDENTE 

LTDA - ME
PROCESSO N.° 6020.2021/0008983-0 

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EQI5622 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153971002 pesquisada em 19/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADA: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
PROCESSO N.° 6020.2021/0008631-9 

Placa  Discriminação da(s) Pendência(s)
HZS7109  Notificação(es) de Penalidade nº 1-153875771 pesquisada em 22/03/2021

Total de Placas com Pendência(s): 1
OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS SUPRA RELACIO-

NADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR VIA DIGITAL 
ATRAVÉS DO PORTAL156.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 724

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO 
AMBIENTE

ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
COMUNIQUE-SE : 127  /DAIA/GTAIND/2021-  PA: 

6027.2019/0006492-1 INTERESSADO: INDUSTRIA E COMER-
CIO DE ALTO FALANTES MAGNUM LTDA

O Grupo Técnico de Atividades Industriais (GTAIND), no 
uso de suas atribuições legais e considerando a legislação 
vigente e os procedimentos adotados em SVMA, informa 
que para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar 
o comprovante de pagamento do boleto referente à análise 
do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação (configura-se Regularização de Licença Ambiental, 
de acordo com o Art. 6º da Resolução nº 207/ CADES/2020).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto 
- Data de Validade).

- Excepcionalmente devido a Pandemia e para evitar 
aglomerações o comprovante de pagamento da taxa de pre-
ço publico poderá ser enviado por meio eletrônico, conforme 
Decreto 59.283 de 16 de março de 2020 em seu artigo 12.

- Enviar o comprovante de pagamento por e-mail: sv-
magtaind@prefeitura.sp.gov.br .

- Caso necessite de uma segunda via do boleto: - A 
segunda via do boleto será emitida somente uma única vez e 
deverá ser solicitada por e-mail enquanto durar a pandemia . 
- A protocolação do comprovante de pagamento da segunda 
via também deverá atender o prazo deste comunique-se, es-
tipulado a partir da publicação deste no DOC. OBS.:1 Infor-
mamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.ª não 
atenda este comunique-se no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de publicação deste 
comunique-se no Diário Oficial do município de São Paulo.

COMUNIQUE-SE :129  /DA IA /GTA IND/2021 -  PA : 
6027.2019/0006495-6 INTERESSADO: DAYTRON IND E COM 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

O Grupo Técnico de Atividades Industriais (GTAIND), no 
uso de suas atribuições legais e considerando a legislação 
vigente e os procedimentos adotados em SVMA, informa 
que para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar 
o comprovante de pagamento do boleto referente à análise 
do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação (configura-se Regularização de Licença Ambiental, 
de acordo com o Art. 6º da Resolução nº 207/ CADES/2020).
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