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gamento de reembolso de Assistência Médica aos empregados 
da SPUrbanismo durante o ano de 2021, programado para pa-
gamento com recursos próprios da SPUrbanismo, sob Nota de 
Reserva no sistema SOF n° 146/2021 (055728905), onerando a 
dotação 05.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.08.00.09.

A fiscalização do contrato será exercida por Valdete de 
Oliveira, RF 4962-0.

II - À DAF/GCL para providências quanto à publicação.
III - À DAF/GFI para a emissão da nota de empenho.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 03/12/2021.

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 906
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
6068.2021/0006500-3 - Área pública: Aquisição e 

doação de área
Interessados: MAIRIPORA INCORPORADORA LTDA CNPJ: 

17.922.338/0001-01
COMUNIQUE-SE : Para cumprimento do item 7 da Portaria 

SMUL nº 31 de 25 de maio de 2021, nos termos do documento 
SEI 055400931, o interessado deverá apresentar os documentos 
listados a seguir com data de emissão dentro do periodo de va-
lidade: 1. Titulo de propriedade e Certidão de Filiação Vintenaria 
do imóvel; 2. Certidão Estadual de Distribuição civil em geral; 
3. Certidões Negativas de Cartórios de Protestos de SP ( 1º ao 
10º); 4. Certidão de Distribuição da Justiça Federal - Ações e 
Execuções civeis, fiscais, criminais e juizados Especiais Federais 
Criminais Adjuntos; 5. Certidão Negativa de Tributos imobilia-
rios - Municipio de São Paulo.

PROCESSO: 7810.2021/0001053-0
DESPACHO
I. À vista dos elementos que instruem este processo, RETI-

FICO o despacho (documento SEI nº 055318441), publicado no 
D.O.C. de 30 de novembro de 2021 - página 110 (documento 
SEI nº 055616524), onde se lê: "Nota de Reserva nº 109/2021", 
leia-se: "Notas de Reservas nº 109/2021 e 141/2021".

PROCESSO SEI Nº 7810.2021/0001485-4

DESPACHO INTERNO SP-URB/DAF-GFI Nº 
055413749

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto n.º 48.592 
de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do 
processo de adiantamento nº 7810.2021/0001485-4 em nome 
de NELSON ANTÔNIO MARQUES MENDES, referente ao 
período de outubro/2021, no valor de:

Valor adiantamento: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor utilizado: R$ 285,34 (duzentos e oitenta e cinco reais 

e trinta e quatro centavos)
Valor devolvido: R$ 2.714,66 (dois mil setecentos e quator-

ze reais e sessenta e seis centavos)

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO
  COMUNICADO CEA
Chamamento Público CH/002/2021/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI 6016.2021/0086735-1
Objeto: Realização de estudos, diagnósticos, levantamentos 

e projetos com vistas a auxiliar a Administração Pública Munici-
pal na concepção de soluções inovadoras para futura iniciativa 
para gestão predial das unidades educacionais da DRE São 
Mateus e DRE Pirituba da cidade de São Paulo.

Assunto: Reunião com Autorizado
Informa-se ter sido solicitada reunião pelo Autoriza-

do Radar PPP Ltda., no âmbito do Chamamento Público nº 
CH/002/2021/SGM-SEDP, a ser realizada no dia 09/12/2021.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

ROCESSO SEI Nº 6013.2020/0005239-2
TC 013/SG/2020. Contratação de empresa especia-

lizada na intermediação e agenciamento de serviços de 
transporte individual remunerado de passageiros via apli-
cativo web e mobile com apoio operacional e tratamento 
de dados, provedores apoio operacional e tratamento de 
dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e 
outros serviços de informação na internet. Rescisão con-
tratual amigável. Autorização.

DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente, em es-

pecial a manifestação da Divisão de Gestão de Contratos 
(SEI 053457371) o parecer da Coordenadoria Jurídica (SEI 
054660668) desta Pasta,que adoto como razões de decidir, com 
fundamento no art. 79, II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, na 
Lei Municipal nº 13.278/02, e no Decreto nº 44.279/03 e suas 
alterações, e em face da competência delegada por meio do art. 
2º, II, "a", da Portaria nº 11/SMG/2021, AUTORIZO, a partir de 
01/06/2021, a rescisão amigável do Contrato nº 013/SG/2020, 
firmado com a empresa KGA DESENVOLVIMENTO E TECNO-
LOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.784.257/0001-40, 
e que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
na intermediação e agenciamento de serviços de transporte 
individual remunerado de passageiros via aplicativo web e mo-
bile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores 
apoio operacional e tratamento de dados, provedores de servi-
ços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, prove-
dores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, 
para atender às necessidades de serviço desta Secretaria.

PROCESSO SEI Nº 6013.2015/0000082-2
TC nº 014/SEMPLA/2017 – Prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de equipamento (ele-
vador) de carga, da marca Zenit, Chapa patrimonial PMSP 
50.115.189. Proposta de Termo Aditivo nº 04, visando a 
sua prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses.

DESPACHO
I- À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

as manifestações da Divisão de Gestão de Contratos em SEI nº 
053804922 e da Coordenadoria Jurídica em SEI nº 054568165, 
com fundamento artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, 
na Lei Municipal nº 13.278/02, no artigo 46 do Decreto Mu-
nicipal nº 44.279/03 e alterações e no Decreto Municipal nº 
58.606/19, por meio da competência delegada pelo art. 2º, II, a, 
da Portaria nº 11/SGM/2021, AUTORIZO: 

1) o aditamento do Contrato nº 014/SMG/2017, firmado 
com a empresa ELEVADORES SÃO PAULO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.209.385/0001-15, cujo objeto é a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento 
(elevador) monta carga, da marca Zenit, chapa Patrimonial 

acordo com as disposições previstas no Art. 4º da Lei Federal 
12.651/2012."Quaisquer dúvida, favor entrar em contato com a 
Eng. Sonia telefone 3337-9882.

&rdquo;
Prezado (a) Senhor (a)
Fabiana Bastos Rocha
Em data de 30 de novembro de 2021 foi exarado do 

Processo nº6048.2019/0005040-2, o seguinte comunique-se; 
Solicito comunicar o interessado nos seguintes termos : " Face 
a situação do local e dos cadastro de galerias apresentados 
em cotas retro de nº 055483638 e 055484182, solicito que 
o interessado cadastre o eixo do córrego/galeria de Ø 1,20m 
existente em relação ao imóvel em pauta, através de adequado 
levantamento planialtimétrico cadastral. " Quaisquer dúvida, 
favor entrar em contato com a Eng. Sonia telefone 3337-9882.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 03/12/2021.

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 906
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UR-

BANA
ENDERECO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 154
Prezado (a) Senhor (a)
Wagner Grazian de Almeida
Em data de 30 de novembro de 2021 foi exarado do Proces-

so nº 6022.2021/0001694-0, o seguinte comunique-se; " Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos: "Face ao informa-
do por SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP , onde temos que com base 
no exposto e com as ferramentas utilizadas informamos que há 
presença de APP incidindo parcialmente na área de interesse. e 
que de acordo com o Item 3 da Portaria Conjunta 2/15 - SEL/
SIURB/SVMA , cabe ao interessado realizar a correta delimitação 
da APP em Levantamento Planialtimétrico, devidamente assinado 
por profissional habilitado. Solicitamos que o interessado proce-
da a demarcação da APP ao longo do Rio Verde, considerando 
que a largura do Rio Verde pode ser superior a 10 (dez) metros 
nas proximidades da área de estudo, e neste caso a Área de 
Preservação Permanente incidente seria de 50 (cinquenta) metros 
e considerando que caso a largura do Rio Verde seja inferior a 10 
(dez) metros, a Área de Preservação Permanente poderá ser de 
30 (trinta) metros do referido Rio. Deste modo faz-se necessário 
a apresentação do Levantamento Planialtimétrico com a correta 
demarcação da APP de acordo com as disposições previstas no 
Art. 4º da Lei Federal 12.651/2012."Quaisquer dúvida, favor 
entrar em contato com a Eng. Sonia telefone 3337-9882.

&rdquo;
Prezado (a) Senhor (a)
Fabiana Bastos Rocha
Em data de 30 de novembro de 2021 foi exarado do 

Processo nº6048.2019/0005040-2, o seguinte comunique-se; 
Solicito comunicar o interessado nos seguintes termos : " Face 
a situação do local e dos cadastro de galerias apresentados 
em cotas retro de nº 055483638 e 055484182, solicito que 
o interessado cadastre o eixo do córrego/galeria de Ø 1,20m 
existente em relação ao imóvel em pauta, através de adequado 
levantamento planialtimétrico cadastral. " Quaisquer dúvida, 
favor entrar em contato com a Eng. Sonia telefone 3337-9882.

COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE

APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO
Nos termos do art. 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de Agos-

to de 2007 e considerando as Baixas das Prestações de Contas 
auferidas pela GAFIN - Gerência de Administração Financeira, e 
em conformidade com a Norma COHAB/GAFIN P-059, APROVO
a prestação de conta do processo de adiantamento da Assesso-
ria de Comunicação - ASCOM, abaixo relacionado:

APROVADO - Artigo 2º, inciso I da Lei 10.513/88
CPF:491.145.494-68
Nome/Responsável:José Alexandre Isidio
Mês/Ano:Novembro/2021
Processo:7610.2021/0003024-0
Valor:R$ 1.000,00

APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO
Nos termos do art. 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de Agos-

to de 2007 e considerando as Baixas das Prestações de Contas 
auferidas pela GAFIN - Gerência de Administração Financeira, e 
em conformidade com a Norma COHAB/GAFIN P-059, APROVO
a prestação de conta do processo de adiantamento da Diretoria 
Técnica e de Patrimônio - DITEC, abaixo relacionado:

APROVADO - Artigo 2º, inciso I da Lei 10.513/88
CPF:063.099.838-81
Nome/Responsável:Nilson Edson Leonidas
Mês/Ano:Novembro/2021
Processo:7610.2021/0002913-7
Valor:R$ 2.300,00

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE ACORDO
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0012803-6
ACORDO Nº AC-15.11/2021 CELEBRADO ENTRE: EMPRESA 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A E RED HAT BRASIL LTDA.

OBJETO: O PRESENTE ACORDO OBJETIVA DEFINIR PARÂ-
METROS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA 
RED HAT DESCRITOS NO ANEXO III (DORAVANTE "PRODUTOS 
RED HAT") E RESPECTIVOS VALORES MÁXIMOS DE REFERÊN-
CIA, EM CASO DE CONTRATAÇÃO FUTURA, EM DOCUMENTO 
PRÓPRIO E ESPECÍFICO, DE PRODUTOS E SERVIÇOS RED HAT, 
MEDIANTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESCRITOS NESTE INS-
TRUMENTO ("CONTRATO DE OPERACIONALIZAÇÃO"), OBSER-
VANDO-SE OS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE SUA 
ASSINATURA, OU DA ÚLTIMA ASSINATURA DIGITAL REALIZADA.

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1021
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
I - À vista das informações constantes no presente processo 

para atender à legislação pertinente, AUTORIZO o empenho 
de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), relativo ao pa-

prazo estabelecido será considerado como desistência do pleito. 
Após realizar vistas a Informação Técnica nº. 712/GTAC/2021, 
no caso de dúvidas encaminhar para o e-mail svmagtac@prefei-
tura.sp.gov.br. 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.

6044.2021/0001540-4 - SISACOE: Auto de Licenca de 
Funcionamento

Interessados: JK EXPRESS SERVICOS EIRELI
COMUNIQUE-SE: 527/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 - Apresentar Parecer Técnico de Encerramento de Ativi-
dade (EMPRESA ANTONIO CARLOS FIORAVANTE, FAB DE FER-
RAMENTAS DIAMANTADAS) ou Parecer Técnico de Mudança de 
Uso, emitido pela CETESB.

2 - Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir 
da data da publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC. 
A documentação de atendimento ao Comunique-se deverá 
ser encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA, ou 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 de-
verá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo, contendo 
justificativa plausível, e o período necessário para atendimento 
ao solicitado.

INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 907
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UR-

BANA
ENDERECO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 154
Prezado (a) Senhor (a)
Wagner Grazian de Almeida
Em data de 30 de novembro de 2021 foi exarado do Pro-

cesso nº 6022.2021/0001694-0, o seguinte comunique-se; " 
Solicito comunicar o interessado nos seguintes termos: "Face 
ao informado por SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP , onde temos 
que com base no exposto e com as ferramentas utilizadas 
informamos que há presença de APP incidindo parcialmente 
na área de interesse. e que de acordo com o Item 3 da Portaria 
Conjunta 2/15 - SEL/SIURB/SVMA , cabe ao interessado realizar 
a correta delimitação da APP em Levantamento Planialtimétrico, 
devidamente assinado por profissional habilitado. Solicitamos 
que o interessado proceda a demarcação da APP ao longo do 
Rio Verde, considerando que a largura do Rio Verde pode ser 
superior a 10 (dez) metros nas proximidades da área de estudo, 
e neste caso a Área de Preservação Permanente incidente seria 
de 50 (cinquenta) metros e considerando que caso a largura do 
Rio Verde seja inferior a 10 (dez) metros, a Área de Preservação 
Permanente poderá ser de 30 (trinta) metros do referido Rio. 
Deste modo faz-se necessário a apresentação do Levanta-
mento Planialtimétrico com a correta demarcação da APP de 

Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o 
interessado deverá encaminhar solicitação de prorroga-
ção de prazo, contendo justificativa plausível e o período 
necessário para atendimento ao solicitado.

6027.2021/0013060-0 - Áreas contaminadas: Consulta 
Prévia

Interessados: ISABEL AP. DOS SANTOS PANNIA GUIMARÃES
COMUNIQUE-SE 525/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita a apresen-

tação dos seguintes documentos:
Requerimento de Consulta Prévia devidamente preenchido, 

assinado e legível (Anexo A);
Matrícula atualizada, de no máximo 3 meses, do imóvel 

objeto da consulta;
Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU do imóvel 

objeto da consulta;
Identificação do Responsável Legal com cópia dos docu-

mentos (RG, CPF e, se necessário, contrato social);
Procuração/Autorização para o responsável pelo Processo 

Administrativo;
Foto ou imagem aérea atual e legível com delimitação 

da área. Pode ser apresentada imagem obtida pela internet 
ou programas de computador (Google Earth, GeoSampa, etc.) 
desde que o perímetro da área de interesse esteja delimitado.

Recolhimento do preço público referente a Consulta Prévia, 
conforme Decreto Municipal nº 60.049/2021, 29.1.10.1.- Re-
querimento de consulta prévia.

Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC. A documentação poderá ser 
encaminhada por meio do e.mail: svmagtac@prefeitura.
sp.gov.br. 

Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o 
interessado deverá encaminhar solicitação de prorroga-
ção de prazo, contendo justificativa plausível e o período 
necessário para atendimento ao solicitado.

6027.2020/0003207-0 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: ANWAR AHMAD YOUSSEF
COMUNIQUE-SE nº 528/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1 - Apresentar estudo de Avaliação Preliminar e Investi-

gação Confirmatória, obrigatoriamente elaborados em con-
formidade com Decisão de Diretoria nº. 38/2017 e do Decreto 
nº. 59.263/2013. Os resultados da Investigação Confirmatória 
deverão ser apresentados em tabela comparativa contendo os 
resultados de todas as Substâncias Químicas de Interesse (SQI) 
delimitadas como atinentes às atividades potenciais pretéritas 
e com os Valores de Intervenção (VI) de referência utilizados, 
incluindo os comparativos da Lista Holandesa (VROM, 1997) e/
ou da USEPA (2021). Ressaltamos que estudos inconformes 
não serão analisados.

2 - Ao interessado e/ou seus procuradores recomendamos 
solicitar vistas a Informação Técnica nº. 712/GTAC/2021 pelo 
e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br.

3 - Após a apresentação dos documentos solicitados re-
comendamos interessado e/ou seus procuradores a solicitar 
vistas ao processo pelo e-mail: svmagtac@prefeitura.sp.gov.br 
para verificar se os documentos foram devidamente juntados 
ao processo.

4 - Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC. A documentação de atendimen-
to ao Comunique-se poderá ser encaminhada pelo e-mail 
svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. O não atendimento no 
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  COMUNICADO CEA
Chamamento Público CH/002/2021/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI 6016.2021/0086735-1
Objeto: Realização de estudos, diagnósticos, levantamentos 

e projetos com vistas a auxiliar a Administração Pública Munici-
pal na concepção de soluções inovadoras para futura iniciativa 
para gestão predial das unidades educacionais da DRE São 
Mateus e DRE Pirituba da cidade de São Paulo.

Assunto: Reunião com Autorizado
Informa-se ter sido solicitada reunião pelo Autoriza-

do Radar PPP Ltda., no âmbito do Chamamento Público nº 
CH/002/2021/SGM-SEDP, a ser realizada no dia 09/12/2021.


