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saltou a indicação da área de provisão com montagem e enca-
minhamento da minuta de Decreto de Interesse Social – DIS 
para o Gabinete de SEHAB, para publicação, reforçando a im-
portância da entrada da equipe da Secretaria na área, para 
permitir o reconhecimento do território e elaboração de projeto 
que vise à consolidação dos domicílios. Seguiram considerações 
dos presentes, dentre as quais: manifestações da Sra. Caroline 
Viana, representante do Jardim Panorama, expressando dúvidas 
e apreensões da Comunidade sobre o projeto de urbanização, 
bem como sinalização de que até janeiro irão indicar represen-
tante para retomada das tratativas para reconhecimento da 
área junto à SEHAB; solicitação de que seja encaminhada plani-
lha detalhando o preço por unidade habitacional do Coliseu; 
questionamento quanto às análises referentes à Sede da Asso-
ciação Comunitária do Coliseu; e questionamento do Sr. Israel 
Alves Pereira, representante do Real Parque, sobre a retirada do 
item referente ao atendimento habitacional das 275 famílias 
remanescentes do Real Parque da pauta da reunião, com escla-
recimentos da Coordenação e da equipe responsável de SEHAB 
e da SPUrbanismo. Na sequência, a representante titular da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, Sra. Denise 
Maria Saliba Dias Gomes, apresentou cronograma de implanta-
ção das Transposições Clicloviárias das Pontes Cidade Universi-
tária e Jaguaré, destacando previsão de divulgação da empresa 
vencedora até dezembro de 2021; apresentação dos documen-
tos finais e assinatura do contrato entre janeiro e fevereiro de 
2022; emissão da ordem de serviço e início das obras em março 
de 2022; e conclusão das obras até julho de 2022. Seguiram 
questionamentos e esclarecimentos dos representantes de SMT. 
Em relação ao andamento das intervenções sob responsabilida-
de de SPObras, a Gerente de Território, Licenciamentos e Interfe-
rências da SPObras, Sra. Lígia Maura Basso Lamberti, destacou 
as ações realizadas no período: retomada do contrato nº 006/
SIURB/16 de projetos e obras do Melhoramento Urbanístico da 
Avenida Santo Amaro a partir de 25/10/2021, sob gestão de 
SPObras; retomada do Contrato 082/SIURB/19 referente ao Lar-
go da Batata a partir de 03/12/2021, sob gestão de SPObras; 
tratativas para conclusão dos projetos da Ciclopassarela Bernar-
do Goldfarb e envio para aprovação dos órgãos externos, rela-
tando encaminhamentos de reuniões e vistorias conjuntas reali-
zadas; elaboração de documentos técnicos para a licitação dos 
projetos básico e executivo e estudos ambientais da Ciclopassa-
rela HIS Panorama e Real Parque em curso por SPObras; elabo-
ração de documentos técnicos para licitação dos projetos bási-
co e executivo e estudos ambientais e de tráfego do Boulevard 
Juscelino Kubitschek em curso por SPObras; e tramitação do 
Projeto de Lei nº 351/2018, referente ao Prolongamento da Av. 
Faria Lima e Alça de Ligação à Avenida dos Bandeirantes, 
aguardando votação na Câmara Municipal de São Paulo - 
CMSP, sem atualizações no período. Seguiram manifestações 
sobre os estudos de tráfego e os valores planejados para o 
Boulevard JK; e questionamento sobre o prazo para conclusão 
do projeto executivo da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, com 
os esclarecimentos pertinentes. III.b) A Assessora da Presidência 
da SPUrbanismo, Sra. Maria Teresa Stape Affleck, apresentou o 
Quadro de Planejamento Geral, descrevendo os valores referen-
tes às intervenções executadas até outubro de 2021 (cerca de 
R$ 1,877 bilhão), às intervenções a executar (cerca de R$ 1,124 
bilhão) e ao investimento total (cerca de R$ 3 bilhões), desta-
cando que o quadro será atualizado tão logo seja possível re-
formular as previsões de custos das intervenções. Informou as 
alterações em relação à última reunião, ressaltando a retomada 
do contrato do Largo da Batata; a retomada do contrato de 
projetos e obras do Melhoramento Urbanístico da Av. Santo 
Amaro; e à previsão de conclusão das transposições cicloviárias 
das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré; das unidades habita-
cionais do Coliseu; e ao avanço do cronograma de projeto do 
Jardim Panorama, tendo em vista os atrasos para entrada na 
área. Seguiram manifestações demonstrando preocupação de 
que os valores expressos no Quadro de Planejamento Geral 
possam ser entendidos como definitivos e suficientes para a 
conclusão de todas as intervenções, com sobra de recursos da 
OUCFL; sugestão de que passe a constar ressalva nesse sentido; 
e sugestão de que o GGOUCFL solicite formalmente o relatório 
interno do Tribunal de Contas do Município – TCM que aponta 
para a existência de recursos remanescentes da OUCFL, para 
esclarecimentos e contestações, se for o caso. Nesse momento, 
Sra. Maria Teresa Stape Affleck explicou que os valores apresen-
tados no Quadro de Planejamento Geral refletem o contido no 
último prospecto, com data base de dezembro/2018, sendo ne-
cessária atualização; e acolheu a sugestão de registro de ressal-
va por escrito no referido quadro. Na sequência, a Coordenação 
registrou comunicações recepcionadas previamente à reunião, 
destacando email do Sr. Israel Alves Pereira sobre a não inser-
ção do tema das 275 famílias remanescentes do Real Parque 
como item de pauta, já esclarecido no decorrer da reunião; e-
-mail do representante titular da APEOP, Sr. Eduardo Joaquim de 
Carvalho Júnior, com as ponderações sobre o Quadro de Plane-
jamento Geral, já comentadas pela Sra. Maria Teresa Stape 
Affleck; email da representante titular do Movimento Defenda 
São Paulo, Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, reiterando 
solicitação de informações sobre a compensação ambiental da 
ciclovia da Av. Faria Lima, a qual foi repassada à representante 
titular de SVMA para verificação e posterior informe ao Grupo 
de Gestão; e, por fim, e-mail da representante titular da Asso-
ciação dos Representantes dos Moradores de Favela do Períme-
tro da Operação Urbana Faria Lima, Sra. Rosana Maria dos 
Santos, indicando a Sra. Caroline Viana como sua suplente no 
Grupo de Gestão, seguindo com as providências internas para 
publicação da nomeação. A Coordenação informou, ainda, que 
o tema da revisão do Regimento Interno do GGOUCFL será tra-
tado na próxima reunião ordinária, seguindo solicitação de que 
seja encaminhado e-mail no início de 2022 reiterando o pedido 
para que os representantes enviem suas contribuições nesse 
sentido. IV. Após apresentação da proposta de agendamento 
das reuniões ordinárias do Grupo de Gestão da OUCFL para 
2022 e manifestação de representante da sociedade civil, a 
programação foi aprovada, por unanimidade, com reuniões nas 
seguintes datas: 08/03, 07/06, 13/09 e 06/12. EXTRATO DA 50ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA 
LIMA REALIZADA EM 07/12/2021 PLATAFORMA ELETRÔNICA 
MICROSOFT TEAMS 3/3 V. Após breve apresentação da questão 
pela Coordenação e debate, o Grupo de Gestão deliberou, por 
unanimidade, pelo encaminhamento de carta à Câmara Munici-
pal de São Paulo sugerindo a nomeação do projeto Ciclopassa-
rela junto à Ponte Bernardo Goldfarb, que integra o Programa 
de Intervenções da Operação Urbana Consorciada Faria Lima – 
OUCFL, como Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, a partir de 
solicitação de cicloativistas e familiares. Em paralelo, foi sugeri-
do que SPObras também passe a adotar o nome Ciclopassarela 
Jornalista Erika Sallum quando tratar da intervenção, ficando 
acordado que a Coordenação verificará com o jurídico de SPUr-
banismo se há qualquer conflito em relação ao nome constante 
no prospecto, compartilhando a resposta na sequência. Encerra-
mento: Sr. Vladimir Ávila agradeceu a presença de todos e en-
cerrou a reunião às 17h18.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000932-6
EXTRATO DA 31º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE 

GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 
BRANCA

Data da reunião: 13 de dezembro de 2021
Local: Microsoft Teams
PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presen-

ça; II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 330, de 27 de setembro 
de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a senhora 
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de titular e 
suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, integrarem o Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca; III. 

integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorcia-
da Faria Lima; Publicação D.O.C. - Portaria SGM 333, de 27 de 
setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a 
senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade de 
titular e suplente, respectivamente, e como representantes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, integra-
rem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima; III. Leitura e Aprovação das atas da 3ª Reunião Extraordi-
nária (13/07/2021) e da 49ª Reunião Ordinária (14/09/2021) do 
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; 
IV. Informe sobre o 2º Leilão da 5ª Distribuição de CEPAC - OU-
CFL. Ordem do Dia: I. Controle de Estoques; II. Aspectos Finan-
ceiros: a. Quadro Financeiro; III. Andamento das intervenções: a. 
Detalhamento das Ações: HIS Coliseu; HIS Panorama; Trabalho 
Social realizado no período; Transposições Cicloviárias das Pon-
tes Cidade Universitária e Jaguaré; Melhoramento Urbanístico 
da Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela Ber-
nardo Goldfarb; Boulevard Juscelino Kubistchek; Ciclopassarela 
HIS Panorama e Real Parque; Prolongamento da Avenida Faria 
Lima e alça de ligação à Av. dos Bandeirantes; b. Quadro de 
Planejamento Geral; IV. Agendamento prévio das Reuniões Or-
dinárias do Grupo de Gestão da OUC Faria Lima a serem reali-
zadas no ano de 2022; V. Deliberação: Recomendação à Câmara 
Municipal de São Paulo para nomeação do projeto Ciclopassa-
rela junto à Bernardo Goldfarb como Ciclopassarela Jornalista 
Erika Sallum, a partir de solicitação de cicloativistas e familia-
res. INÍCIO: às 14h37, o representante titular da SPUrbanismo, 
Sr. Vladimir Ávila, na qualidade de Coordenador, deu início à 50ª 
Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima - GGOUCFL. EXPEDIENTE: I) Foi verifica-
do o quórum registrando a presença dos seguintes representan-
tes: Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo Urbanis-
mo; José Armênio de Brito Cruz, representante titular da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; 
Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da Secre-
taria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; Maria José 
Gullo, representante titular da Secretaria Municipal de Habita-
ção – SEHAB; Lucia Noemia Simoni, Representante titular da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; 
Ester Ionecubo de Freitas, representante titular da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SF; Pedro Caíque Leandro do Nasci-
mento, representante titular da Secretaria Executiva de Gestão 
– da Secretaria de Governo Municipal – SGM/SEGES; Neiva Tre-
visan, representante suplente da Secretaria Executiva de Gestão 
da Secretaria de Governo Municipal – SGM/SEGES; André Luiz 
Ferreira Cristina, representante suplente da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras – SMSUB; Camila Savioli Silveira, represen-
tante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Edu-
ardo Joaquim de Carvalho Júnior, representante titular da Asso-
ciação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP; 
Eduardo Della Manna, representante titular do Sindicato das 
Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de Imó-
veis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; e Alberto 
Mussallem, representante suplente da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB. No decorrer da reunião, foi constatada a pre-
sença dos seguintes representantes: Dawton Roberto Batista 
Gaia, representante suplente da Secretaria Municipal de Mobili-
dade e Trânsito – SMT; e Beatriz Janine Cardoso Pavan Rebelo, 
representante suplente da Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente – SVMA. II) A Coordenação procedeu a leitura 
das portarias de nomeação publicadas no D.O.C. no período e 
deu boas-vindas aos novos representantes. III) As atas da 3ª 
Reunião Extraordinária (13/07/2021) e da 49ª Reunião Ordiná-
ria (14/09/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima foram aprovadas, por unanimidade, 
acolhendo a ressalva encaminhada pela representante titular do 
Movimento Defenda São Paulo, Sra. Renata Esteves de Almeida 
Andretto. IV) A Coordenação informou que o 2º Leilão da 5ª 
Distribuição de CEPAC da OUCFL foi realizado em 14 de outu-
bro de 2021 e que dos 12.154 títulos disponibilizados, 10.318 
foram comercializados, proporcionando arrecadação de R$ 
182,6 milhões para a conta da OUCFL. Seguiram considerações 
de representantes da sociedade civil sobre aguardar a tramita-
ção do Projeto de Lei nº 203/2020 na Câmara Municipal de São 
Paulo – CMSP para nova distribuição de CEPAC, com esclareci-
mentos da equipe técnica da São Paulo Urbanismo. ORDEM DO 
DIA: I) A Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, Sra. Gisel-
le Flores Arrojo Pires, apresentou o Quadro de Controle de Esto-
que de Potencial Construtivo Adicional (ACA) da OUCFL, na po-
sição de 30/11/2021, destacando o saldo de estoque geral 
disponível (44.218,98m²) e o estoque em análise (10.906,25m²). 
Sobre o Quadro de Controle de CEPAC, também na posição de 
30/11/2021, informou sobre os títulos convertidos (776.565), o 
montante em circulação (14.917) e o saldo de CEPAC (218.518). 
Detalhou, ainda, as quatro certidões emitidas no período de 
06/08/2020 a 30/11/2021. II.a) A Gerente de Gestão Financeira 
da SPUrbanismo, Sra. Maria de Fátima do N. Niy, apresentou o 
quadro financeiro, com posição de 31/10/2021, destacando a 
atualização do valor de receitas arrecadadas por leilões de CE-
PAC (R$ 3.132.656.303), bem como o total de receitas (R$ 
4.394.747.667), despesas (R$ 2.055.151.618) e saldo financeiro 
(R$ 2.339.596.048). Em relação às intervenções em andamento, 
descreveu evolução total (R$ 12.484.096) no período de agosto 
a outubro de 2021, detalhando os valores referentes a HIS (R$ 
5.570.440), incluindo obras no Coliseu (R$ 4.212.925), Geren-
ciamento técnico (R$ 682.331), Trabalho social (R$ 280.685) e 
Auxílio aluguel (R$ 394.500); ao Melhoramento Urbanístico da 
Av. Santo Amaro (R$ 1.170.399), incluindo Projetos Executivo, 
Obras e Serviços (R$ 299.111) e Desapropriações (R$ 871.288); 
e a Taxas de Administração/Remuneração (R$ 5.743.527), des-
tacando os valores referentes aos custos do leilão, incluindo 
pagamentos à São Paulo Urbanismo, São Paulo Obras, BB Inves-
timentos e B3 (R$ 5.432.403). III.a) Em relação ao andamento 
das intervenções, as Assistentes Sociais da Divisão Regional de 
Trabalho Social – Sul da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/DTS-Sul, Sras. Jane Popozoglo Kowalsetskyj e Sra. Rosi-
meire Alves de Oliveira, apresentaram o quadro de atividades 
de trabalho social realizadas nos meses de setembro, outubro e 
novembro de 2021 no Coliseu, destacando o início do plantão 
social presencial, a programação de realização da primeira reu-
nião do Conselho Gestor de ZEIS para o final de janeiro de 2022 
e a realização de duas reuniões virtuais com as famílias para 
orientações; e no Jardim Panorama, ressaltando que, após reu-
niões e tentativas iniciais de EXTRATO DA 50ª REUNIÃO ORDI-
NÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA REALIZA-
DA EM 07/12/2021 PLATAFORMA ELETRÔNICA MICROSOFT 
TEAMS 2/3 entrada no local, as atividades na área estão parali-
sadas até organização interna da comunidade. Reforçaram a 
importância de reconhecimento da área e de seus moradores 
para prosseguimento das ações. A Assessora do Departamento 
de Gestão de Obras da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/CFT-Obra, Elaine Marques de Ornelas, apresentou o an-
damento das obras da HIS Coliseu, informando que a nova fis-
cal do Contrato 015/2019-SEHAB é a Sra. Renata Paoliello. 
Destacou o valor total do contrato aditado (R$ 41.200.859,22) 
e a evolução geral da intervenção, com percentual realizado até 
novembro de 2021 de 64%, previsão percentual até dezembro 
de 2021 de 68% e previsão de entrega das obras até outubro 
de 2022. Demonstrou, ainda, o cronograma de desembolso e 
fotos da obra, destacando que os procedimentos para as futu-
ras obras das unidades comerciais e da Sede da Associação Co-
munitária estão sendo estudados pela equipe do Gabinete de 
SEHAB. A Arquiteta do Departamento de Gestão de Projetos da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/CFT-Proj, Isabella 
Ventura, apresentou o cronograma físico preliminar para elabo-
ração do projeto de urbanização do Jardim Panorama, desta-
cando as atividades já realizadas de forma remota e aquelas 
que precisaram ser adiadas em razão do atraso para entrada na 
área. Como avanço desde a última reunião do GGOUCFL, res-

profissional competente, com recolhimento de ART. Conforme 
concluiu a Assessoria da Câmara Técnica de Compensação Am-
biental, o compromissário cumpriu o projeto de compensação 
ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não 
ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas na 
Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387, 7º andar, mediante procuração 
com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao 
agendamento prévio pelo telefone 5187-0365, o qual 
DEPENDERÁ DA CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@
prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo interessado.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 
384/2016 Processo nº 2015-0.191.587-4 Aos 26 (vinte e 
seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 
um, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na 
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das 
obrigações contidas no TCA assinado pelo senhor Oswaldo 
Misso, Secretário Adjunto à época e representante da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ/MF 
nº 46.392.171/0001-04, para declarar o que segue: 1 – que 
nos termos do despacho de fls.118, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 384/2016, publicado no 
DOC em 19/11/2016, pág. 32, sob fls. 123 a 126 e seus 03 (três) 
Termos Aditivos: aditivo 01, publicado no DOC de 30/05/2018, 
pág. 46 às fls. 172 dos autos; aditivo 02, publicado no DOC 
de 24/07/2019, pág. 26 às fls. 203/204 dos autos e aditivo 03, 
publicado no DOC de 20/05/2021, pág. 26 às fls. 246/248 dos 
autos, o interessado executou as obrigações e serviços pactua-
dos em compensação pelos cortes autorizados e realizados em 
decorrência construção do Território CEU Pinheirinho D’Água, 
na Rua Camilo Zanotti, Jaraguá, São Paulo-SP; 2 – que os exem-
plares a serem preservados, estabelecidos na Cláusula Primeira, 
item 1.1.5 e na Cláusula Quarta do TCA, foram vistoriados em 
24/08/2021 pela Bióloga de SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP que 
constatou que houveram alguns exemplares que pereceram por 
causas naturais e foram substituídos por mudas DAP 7 cm e que 
os demais se encontram vivos e com boa fitossanidade, confor-
me relatório de vistoria às fls. 265 e atesto técnico nº 404/CLA/
DCRA/GTMAPP, emitido em 16/12/2021, às fls. 293 dos autos; 
3 – que os transplantes estabelecidos na Cláusula Primeira, 
item 1.1.4 e na Cláusula Terceira do TCA, foram vistoriados 
em 24/08/2021 pela Bióloga de SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP 
que constatou que se estabeleceram bem e apresentam boa 
fitossanidade, conforme relatório de vistoria às fls. 265 e atesto 
técnico nº 404/CLA/DCRA/GTMAPP, emitido em 16/12/2021, às 
fls. 293 dos autos; 4 - que o plantio interno de 112 mudas com 
DAP 3 cm, no estacionamento de 27 mudas com DAP 3 cm e 
em APP de 222 mudas padrão reflorestamento, estabelecidos 
no TCA e no Termo Aditivo 03, realizados no endereço do TCA, 
foram vistoriados em 24/08/2021 pela Bióloga de SVMA/CLA/
DCRA/GTMAPP que constatou que as mudas que pereceram 
ou se encontravam fora do padrão foram substituídas e que 
as demais se encontram com desenvolvimento satisfatório, 
conforme relatório de vistoria às fls. 265 e atesto técnico nº 
404/CLA/DCRA/GTMAPP, emitido em 16/12/2021, às fls. 293 
dos autos; 5 – que as áreas verdes e permeáveis, bem como a 
calçada verde estabelecidas na Cláusula Sexta do TCA e Termo 
Aditivo 03, foram vistoriadas em 24/08/2021 pela Bióloga de 
SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP que constatou que foram implanta-
das conforme aprovado, consoante relatório de vistoria às fls. 
265 e atesto técnico nº 404/CLA/DCRA/GTMAPP, emitido em 
16/12/2021, às fls. 293 dos autos; 6 - que o prazo de conserva-
ção e manutenção do manejo conforme determinado no TCA: 
dos plantios internos, no estacionamento e na APP se estenderá 
até 26/11/2023; dos plantio substitutivos e dos transplantes se 
estenderá até 26/11/2022. A emissão do presente Certificado de 
Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a expedição 
do “Habite-se” ou Auto de Conclusão. Quando da solicitação 
do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado deverá 
apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclu-
são do manejo arbóreo com as respectivas conservações efetu-
adas e previstas no TCA, devidamente documentado com fotos. 
Este trabalho deve ser realizado por profissional competente, 
com recolhimento de ART. Conforme concluiu a Assessoria da 
Câmara Técnica de Compensação Ambiental, o compromissário 
cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das espe-
cificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações 
e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as 
previstas no TCA.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387, 7º andar, mediante procuração 
com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao 
agendamento prévio pelo telefone 5187-0365, o qual 
DEPENDERÁ DA CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@
prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo interessado.

6027.2021/0015149-6 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: IGREJA EV.ASSEMBLEIA DE DEUS EM SÃO 
PAULO

COMUNIQUE-SE nº 004/GTAC/2022
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas da Divisão de 

Avaliação e Impactos Ambientais solicita:
1 - Descrever as edificações a serem regularizadas e infor-

mar se haverá intervenções (escavações) no subsolo.
2 - Informar o uso anterior e o uso pretendido para a área.
3 - Apresentar os Pareceres Técnicos da CETESB quanto ao 

gerenciamento ambiental emitidos para a área, conforme esta-
belecido pelo Decreto Estadual nº 59.263/2013.

4 - Apresentar comprovante de guia paga referente à emis-
são de manifestação técnica do GTAC para consulta, auto de 
regularização e outros casos não especificados anteriormente, 
conforme Decreto Municipal nº 60.972 de 30 de dezembro de 
2021. A guia deverá ser solicitada por meio do e-mail: svmag-
tac@prefeitura.sp.gov.br

5 - Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir 
da data da publicação no DOC. A documentação deverá ser 
entregue na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente - SVMA, situada na Rua do Paraíso, 387, Paraíso - SP, 
CEP: 04103-000 ou poderá ser encaminhada para o e-mail 
svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. 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.

 CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 
216/2016 Processo nº 2016-0.041.334-6 Aos 25 (vinte e 
cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte 
e um, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na 
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das 
obrigações contidas no TCA assinado pelo senhor Oswaldo 
Misso, Secretário Adjunto à época e representante da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ/MF 
nº 46.392.171/0001-04, para declarar o que segue: 1 – que 
nos termos do despacho de fls. 35, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 216/2016, publicado no 
DOC em 08/06/2016, pág. 26, sob fls. 41 a 44 e seus 02 (dois) 
Termos Aditivos: aditivo 01, publicado no DOC de 12/09/2018, 
pág. 36 às fls. 75 dos autos e aditivo 02, publicado no DOC de 
08/11/2019, pág. 23 às fls. 109 dos autos, o interessado execu-
tou as obrigações e serviços pactuados em compensação pelos 
cortes autorizados e realizados em decorrência de implantação 
do CEI Perobeiras, na Rua das Perobeiras, nº 919, Jardim Ânge-
la, São Paulo-SP; 2 – que os exemplares a serem preservados, 
estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.1.6 e na Cláusula 
Quarta do TCA, foram vistoriados em 28/10/2021 pela Bióloga 
de SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP que constatou que o exemplar 
de nº 26 se encontra vivo e mantido e o plantio substituto do 
exemplar nº 27 apresenta desenvolvimento satisfatório, confor-
me relatório de vistoria às fls. 145/146 e ateste técnico nº 399/
CLA/DCRA/GTMAPP, emitido em 15/12/2021, às fls. 163 dos au-
tos; 3 – que os transplantes estabelecidos na Cláusula Primeira, 
item 1.1.5 e na Cláusula Terceira do TCA, foram vistoriados 
em 28/10/2021 pela Bióloga de SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP 
que constatou que os exemplares se encontram preservados 
no seu local de origem, conforme relatório de vistoria às fls. 
145/146 e ateste técnico nº 399/CLA/DCRA/GTMAPP, emitido 
em 15/12/2021, às fls. 163 dos autos; 4 - que o plantio interno 
de 19 mudas DAP 3 cm, com tutores, estabelecido na Cláusula 
Primeira, item 1.1.7 e na Cláusula Quinta, realizados no ende-
reço do TCA, foram vistoriados em 28/10/2021 pela Bióloga de 
SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP que constatou que se encontram 
com bom desenvolvimento e conforme a localização atualizada 
em PCA “as built” de fl. 59, consoante relatório de vistoria 
às fls. 145/146 e ateste técnico nº 399/CLA/DCRA/GTMAPP, 
emitido em 15/12/2021, às fls. 163 dos autos; 5 – que as áreas 
verdes e permeáveis, bem como a calçada verde estabelecidas 
na Cláusula Sexta do TCA, foram vistoriadas em 28/10/2021 
pela Bióloga de SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP que constatou que 
foram implantadas conforme PCA “as built” de fl. 59 aprovado, 
consoante relatório de vistoria às fls. 145/146 e ateste técnico 
nº 399/CLA/DCRA/GTMAPP, emitido em 15/12/2021, às fls. 163 
dos autos; 6 - que o prazo de conservação e manutenção do 
manejo conforme determinado no TCA: dos plantios internos se 
estenderá até 25/11/2023; do plantio substitutivo ao exemplar 
de preserva se estenderá até 25/11/2022. A emissão do presen-
te Certificado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em 
vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão. Quan-
do da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo, o 
interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, 
relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas 
conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente do-
cumentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por 

 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

 GABINETE DO PRESIDENTE

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

 DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CIA. DE EN-
GENHARIA DE TRÁFEGO - CET, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 
ARTIGO 39 DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16 E ARTIGO 158 DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS - RILCC DA CET.

Nº EXP. Nº PC FORNECEDOR OBJETO/QTDE-UNIDADE TOTAL-R$ 
0375/21 018/21 LAJ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS - LOTE 01 (07 ITENS) 4.948,44
0375/21 019/21 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS - LOTE 02 - 340 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE-

COM ESFOLIANTE
5.780,00

0463/21 021/21 MC COMÉRCIO DE INFORM. E UTILIDADE LTDA-ME MOUSE USB (300 UN)E CADEADO PARA NOTEBOOK (300 UN) 9.300,00
0478/21 022/21 SILMARA APARECIDA VIEIRA C.GABRIEL-ME DETERGENTE AMONIACADO, BOMBONA DE 05 LITROS (20 UNID.) 790,00
0469/21 023/21 RIZON INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA-EPP VINIL AUTO ADESIVO POLIMÉRICO (05 ROLO), VINIL ADESIVO TRANSPARENTE (05 ROLO) E MÁSCARA 

DE TRANSFERÊNCIA (10 ROLO)
16.040,00

0605/21 024/21 INOVE SOLUÇÕES EM CAPACAITAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ON LINE DE PLANILHA DE CUSTOS, REVISÃO, REAJUSTE E REPAC-
TUAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA 07 (SETE) FUNCIONÁRIOS DA CET.

8.330,00

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO

 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE
 À vista das informações constantes constantes no Processo 

SEI nº 7610.2021/0003292-8, retifico o despacho publicado no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 01/04/2022, fls. 36, 

para fazer constar o seguinte: onde se 7610.2021/0002948-0, 

leia-se 7610.2021/0003292-8, ficando ratificados os demais 

termos do despacho.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000920-2
EXTRATO DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE 

GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA 
LIMA

Data da reunião: 07 de dezembro de 2021
Local: Plataforma Eletrônica Microsoft Teams.
PAUTA DA REUNIÃO: I. Verificação de Presença; II. Publica-

ção D.O.C. - Portaria SGM 315, de 14 de setembro de 2021, de-
signa o senhor PEDRO CAÍQUE LEANDRO DO NASCIMENTO, e a 
senhora NEIVA TREVISAN para, na qualidade de titular e su-
plente, respectivamente, e como representantes da Secretaria 
de Governo Municipal e Secretaria Executiva de Gestão - SEGES, 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
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de veículos), especialmente, porque os reservas tem finalidade 
de utilização temporária no contrato.

É fato que as paralisações temporárias dos veículos podem 
ocorrer em localidades diversas e em quantidades imprevisíveis, 
neste cenário, a possibilidade de fornecer veículos sublocados 
ou que estejam na posse direta da contratada por outros 
meios legais de negociação (comodato, cessão, etc) amplia 
as condições de disputa e possibilita a obtenção de menores 
preços para contratação, bem como garante maior agilidade e 
eficiência na substituição dos veículos durante a contratação.

Desta forma, questiona-se:
a) Os veículos reservas para substituição temporária no 

contrato poderão estar em sua posse direta por qualquer meio 
legal de negociação (comodato, cessão de uso, etc)?

b) Os veículos reservas poderão estar na posse da Contra-
tada e ser de propriedade de empresa que integre o mesmo 
grupo econômico?

14) RESPOSTAS aos questionamentos:
a) Em caráter provisório não vemos óbices, desde que seja 

apresentada uma declaração informando que o veículo que vier 
a ser substituído por eventuais problemas, furto, roubo e coli-
são, informando um prazo razoável para que seja apresentado 
um veículo definitivo de propriedade da empresa Contratada, 
ficando a cargo da fiscalização acompanhar e exigir a substi-
tuição em definitivo.

b) Desde que seja apresentada uma declaração com um 
prazo razoável para substituição do veiculo em definitivo com 
em nome do CNPJ da empresa Contratada participante do 
pregão eletrônico não haverá problemas o procedimento será 
fiscalizado.

15) Pergunta DOS VEÍCULOS SEMINOVOS PROVISÓRIOS.
Considerando que os veículos terão utilização provisória 

é importante que as condições atreladas ao seu fornecimento 
viabilizem a ampliação da disputa e não configurem restrição à 
participação de qualquer licitante interessado.

Desta forma, questiona-se:
a) Os veículos seminovos provisórios poderão ser entregues 

no prazo de 60 à 90 dias contados da assinatura do contrato?
b) Poderão ter tempo de fabricação superior ao limite 

estabelecido no edital, desde que estejam em ótimas condições 
de uso e conservação (o que deverá ser validado pela Contra-
tante)?

c) Para estes a contratada poderá optar pela autogestão e 
apresentar declaração de responsabilidade neste sentido, sendo 
dispensada da apresentação da apólice?

d) Poderão ser de propriedade da contratada OU estar em 
sua posse legal por qualquer meio legal de negociação?

Obs: o fato de os veículos provisórios não serem de pro-
priedade da Contratada não caracteriza subcontratação, pois a 
vencedora do certame se manterá a titularidade da contratação 
e não ocorrerá qualquer transferência de obrigações ou respon-
sabilidades para empresa proprietária dos veículos.

Trata-se apenas de situação que ampliará as condições 
de fornecimento dos veículos no prazo fixado e que se torna 
imprescindível para superar as inúmeras adversidades causadas 
pela pandemia.

15)Respostas aos questionamentos
a) Não
b) Não
c) Não
d) Não
16- Pergunta - ENTREGA DOS VEÍCULOS.
Como é público e notório, há mais de 1 ano o país sofre as 

consequências nefastas decorrentes da crise sem precedentes 
causada pela pandemia do coronavírus.

Apesar dos esforços para manter a produção de veículos 
e atender o mercado consumidor, as montadoras ainda não 
conseguiram retomar suas produções com a mesma facilidade e 
agilidade que existia antes da pandemia.

Importante destacar que o processo de licitação em refe-
rência se iniciou durante fase em a produção de veículos zero 
km ainda sofre seriamente os impactos negativos da pandemia.

Diante da escassez de alguns insumos, da redução da 
capacidade produtiva das montadoras e da grande oscilação 
da demanda durante o período da pandemia, os prazos de 
faturamento têm sofrido grandes alterações que fogem ao 
controle de todos os interessados na aquisição de veículos. Tais 
circunstâncias vem sendo noticiadas em diversas reportagens 
de conhecimento público (docs. anexos).

Preocupada com tais circunstâncias adversas, esta empresa 
solicitou a alteração do prazo de entrega, a fim de ajustá-lo 
a realidade do país para fornecimento de veículos (novos ou 
seminovos).

Diante do exposto, com intuito de garantir a ampliação da 
disputa, especialmente, em razão da crise que atinge todo o 
país causada pela pandemia do coronavírus, questiona-se:

a)A contratada poderá entregar veículos zero km no prazo 
de 120 a 150 dias contados da assinatura do contrato?

b)A contratada poderá fornecer no prazo de 60 a 90 dias 
contados da assinatura do contrato, veículos seminovos com 
ano de fabricação que ultrapasse o limite fixado no edital, em 
ótimas condições de conservação, que sejam de sua proprieda-
de ou estejam em sua posse direta (por qualquer meio legal 
de negociação) para atendimento provisório do contrato até 
entrega dos veículos novos definitivos e, neste caso, os veículos 
provisórios poderão ser utilizados por até 150 dias contados da 
assinatura do contrato?

Cumpre frisar que o fato de os veículos provisórios não 
serem de propriedade da Contratada não caracteriza subcontra-
tação ou sublocação, pois a vencedora do certame se manterá 
na titularidade da contratação e não ocorrerá qualquer trans-
ferência de obrigações ou responsabilidades para a empresa 
proprietária dos veículos.

Trata-se apenas de situação que ampliará as condições 
de fornecimento dos veículos no prazo fixado e que se torna 
imprescindível para superar as inúmeras adversidades causadas 
pela pandemia.

16) Respostas questionamentos
a) Não
b) Não
17) Pergunta- RENOVAÇÃO DOS VEÍCULOS.
O edital prevê que os veículos deverão ser renovados quan-

do atingirem 36 meses ou 100.000km, veja:
17. SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS deverá ocorrer da se-

guinte forma:
17.1. Do GRUPO S-1 – II a cada 100.000 km ou 36 (trinta e 

seis) meses, ou o que ocorrer primeiro.
Nesta senda, oportuno dizer que o mais correto e razoável 

é que o prazo de 36 meses para cumprimento da obrigação seja 
contado a partir da entrega dos veículos, pois neste momento 
inicia-se, de fato, a utilização do bem, justificando-se sua reno-
vação pelo “tempo de uso”.

Desta forma, questiona-se:
a. O prazo de 36 meses indicado para renovação dos veí-

culos pode ser contado a partir da efetiva entrega dos veículos 
à contratante?

17) RESPOSTA: SIM.
18) Pergunta: DECLARAÇÕES DE DISPONIBILIDADE.
O Edital prevê que a contratada deverá apresentar de de-

claração de disponibilidade descrita no Anexo IX.
Contudo, é importante lembrar que a presente licitação 

representa apenas expectativa de contratação para as licitantes 
vencedoras que dependerão da formalização da negociação por 
meio de contrato firmado entre as partes para ter segurança 
quanto à contratação.

Assim, entendemos que a declaração indicada acima se 
refere à “disponibilidade futura”.

Está correto nosso entendimento?

1) RESPOSTA: Previsão de início em 20.01.2021
2) Pergunta: Quanto à substituição dos veículos, será obri-

gatória a troca por veículos 0 km? Qual o prazo para realizar 
as trocas?

2) RESPOSTA: Sim, após 60 dias deverão ser substituídos os 
veículos seminovos por veículos 0 (zero) km.

3) Pergunta: Para o início do contrato poderão ser utili-
zados veículos seminovos com até 2 anos de uso? Há algum 
limite de quilometragem que os veículos devem possuir para 
este início?

3) RESPOSTA: Veículos seminovos 2020/2021 não tem 
limite de quilometragem.

4) Pergunta: Poderá ocorrer atendimento em horários 
noturnos? Nestes casos, as solicitações serão realizadas com 
quanto tempo de antecedência?

4) RESPOSTA: Conforme consta no Termo de Referência 
do Edital.

5) Pergunta: Haverá espaço ( sala de espera com banhei-
ro) para permanência dos motoristas durante a jornada de 
trabalho?

5) RESPOSTA: Não
6) Pergunta: Considerando que os veículos devem perma-

necer em garagem num raio de 1 km com atendimento em 
até 15 min no local, questionamos se os custos com guarda e 
permanência dos veículos ocorrerão por conta da contratada?

6) RESPOSTA: Sim, os custos serão por conta da contratada.
7) Pergunta: O preposto devera permanecer em tempo 

integral nesta Secretaria? Haverá espaço físico para sua per-
manecia?

7) RESPOSTA: Não.
8) Pergunta: O preposto cuidará das demandas ou haverá 

funcionário designado em passar as demandas diretamente 
aos motoristas?

8) RESPOSTA: Sim, a agenda será encaminhada para o 
preposto.

9) Pergunta: CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
O edital prevê que o critério de julgamento será o de “me-

nor preço global“
Entretanto, para que não haja dúvidas sobre a opção de 

“menor preço global” que será adotada durante a etapa de 
lances apresentamos os exemplos descritos abaixo para aclarar 
o entendimento a assegurar a isonomia da disputa para todas 
as licitantes.

Na hipótese de locação de 18 veículos, a um preço mensal 
de R$ 1.000,00, com vigência contratual de 12 meses, para eta-
pa de lances e de julgamento, devemos seguir qual das opções 
de preços exemplificados abaixo?

1.Menor preço unitário mensal do item: R$ 1.000,00
2.Menor preço unitário anual do item: R$ 1.000,00 x 12 

meses = R$ 12.000,00
3.Menor preço total mensal do item: R$ 1.000,00 x 18 

veículos = R$ 18.000,00
4.Menor preço total anual do item: R$ 1.000,00 x 12 meses 

x 18 veículos = R$ 216.000,00
9- RESPOSTA: Menor preço global pelo período de 12 me-

ses, conforme modelo de proposta anexo II do edital.
Para exemplificar segue abaixo:
Valor unitário mensal por veiculo conforme modelo de 

proposta anexo II
Exemplo:
R$ 18.000,00 (por veiculo com condutor) multiplique pela 

quantidade de veículos solicitada no Edital.
R$ 18.000,00 X 12 veículos total mensal de R$ 216.000,00 

(duzentos e dezesseis mil reais)
Multiplique o valor total mensal dos 12 veículos por 12 

meses terá o valor total global para o período de 12 meses.
R$ 216.000,00 X 12 meses total R$ 2.592.000,00.
Fica bem claro, o exemplo usado no pedido de esclare-

cimento não está correta, a quantidade de veículos são 12 e 
não 18.

10) Pergunta -TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA.
Pela regra do edital o contrato terá 12 meses de vigência, 

contados do recebimento pela contratada da ordem de início 
de serviços.

Desta forma, entendemos que a vigência será contada a 
partir da entrega dos veículos, quando será efetivamente inicia-
da a execução do contrato.

Está correto nosso entendimento?
10) RESPOSTA: Não, é a partir da ordem de início.
11) Pergunta -ASSINATURA DOS DOCUMENTOS.
Nos termos da MP 2200-2/2001, serão aceitos para este 

processo licitatório as declarações e outros documentos desta 
licitante assinados digitalmente através de certificado digital, 
de representante pessoa física e/ou jurídica, padrão ICP-Brasil?

11) RESPOSTA: Sim os documentos que foram necessários 
as assinaturas poderá ser digitalmente ou manualmente.

12) Pergunta - PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS.
a) Para execução do contrato poderão ser fornecidos veí-

culos de propriedade de terceiros que estejam na posse direta 
da Contratada por qualquer meio legal de negociação (locação, 
comodato, cessão de uso, etc)?

b) Os veículos objeto do futuro contrato de locação po-
derão estar na posse da Contratada e ser de propriedade de 
empresa que integre o mesmo grupo econômico?

Ressaltamos que tais hipóteses não caracterizam “sub-
contratação”, pois a Contratada se manterá diretamente na 
execução do contrato.

12) RESPOSTAS questionamentos:
a) Não, os veículos deverão estar no nome da empresa que 

participou do pregão eletrônico vinculado ao seu CNPJ.
b) Não, os veículos deverão estar no nome da empresa que 

participou do pregão eletrônico vinculado ao seu CNPJ.
13) Pergunta:SEGURO.
O Edital prevê que os veículos deverão ter cobertura de 

seguro.
Contudo, considerando que os veículos e motoristas serão 

de responsabilidade da contratada, entendemos que a gestão 
quanto ao fornecimento ou não de seguro por meio de apólice 
deve ser avaliada por cada licitante propiciando maior flexibili-
dade para precificação de suas propostas, com benefícios para 
a Contratante em razão da ampliação da disputa em busca do 
menor preço para a contratação.

Oportuno dizer que tal hipótese não exime a contratada 
de assumir as responsabilidades relacionadas ao seguro, muito 
pelo contrário, apenas lhe confere a opção de assumir tal obri-
gação por meio de declaração própria, sem a necessidade de 
contratar seguradora no mercado.

Frise-se, a contratada será responsável pelas obrigações 
relacionadas ao seguro observando as condições previstas no 
edital.

Desta forma, questiona-se:
a. A Contratada poderá optar pela autogestão para assumir 

a responsabilidade relacionada ao seguro dos veículos e à 
terceiros?

b. Caso a resposta ao item acima seja negativa, a Contra-
tada poderá, ao menos, optar pela autogestão para assumir a 
responsabilidade pelo casco dos veículos?

13) RESPOSTAS aos questionamentos
a) Não
b) Conforme o item 4.7 do Edital a licitante vencedora de-

verá apresentar apólice total dos veículos em 45 dias.
14) Pergunta - DA INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DOS 

VEÍCULOS.
De início, cabe argumentar que as locações de veículos 

nos moldes licitados permitem, com grande eficiência, o for-
necimento de veículos reservas que estejam na posse direta da 
Contratada mas sejam de propriedade de terceiros (empresa do 
mesmo grupo econômico da contratada ou terceiros locadores 

projeto executivo e obras das 728 unidades habitacionais, com 
publicação do Edital em 17/11/2021, previsão de entrega das 
propostas em 26/01/2022 e previsão de assinatura do contrato 
em abril de 2022. Quanto ao cronograma de eventos, destacou 
previsão de início dos serviços em abril de 2022, entrega dos 
projetos executivos e início das obras em setembro de 2022 e 
entrega das unidades habitacionais em março de 2024. Segui-
ram questionamentos sobre a assinatura do termo de coopera-
ção entre SPUrbanismo e COHAB; prazo previsto para entrega 
das unidades habitacionais em relação ao estabelecido em sen-
tença judicial; e relacionados ao projeto das unidades habita-
cionais, sendo prestados esclarecimentos pela Coordenação e 
equipe técnica de SPUrbanismo, com compromisso de reenvio 
aos representantes da apresentação do projeto básico feita em 
reunião da Comissão Técnica. Ficou, ainda, acordada reunião da 
Comissão Técnica do Subsetor A1, em fevereiro de 2022, para 
tratar mais detalhadamente das ações necessárias para viabili-
zar o início das obras das HIS e dos esclarecimentos necessários 
às famílias. Na sequência, tendo em vista a data prevista para 
entrega das HIS do Subsetor A1, a representante titular dos 
Moradores ou Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana, 
Sra. Jupira Cauhy, pediu para que o GGOUCAB reitere junto à 
SEHAB a solicitação de inclusão das famílias oriundas da Favela 
Aldeinha no auxílio aluguel, com urgência. A Coordenação se 
comprometeu a buscar informações e dialogar com SEHAB a 
esse respeito. Referente ao Levantamento do Patrimônio Cultu-
ral, a Assessora da Presidência da SPUrbanismo, Sra. Maria Tere-
sa Stape Affleck, fez breve informe, destacando que, após o 
novo levantamento de preços, a equipe da Secretaria Municipal 
de Cultura – SMC aguarda alinhamento interno com a nova Di-
retora para definição dos prazos e continuidade das ações. Se-
guiram questionamentos sobre a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade – ADIN referente à Lei nº 17.561/2021, ficando 
acordada a apresentação de informações atualizadas na próxi-
ma reunião ordinária do GGOUCAB. A partir de solicitação de 
representante da sociedade civil, a representante titular da Se-
cretaria Municipal de Habitação – SEHAB, Sra. Marina de Ca-
margo Campos, registrou que, após o debate em várias reuni-
ões, ficou aprovado pelo Conselho Gestor de ZEIS - Água 
Branca a revisão do Termo de Referência da 5ª Etapa das Obras 
Emergenciais do Conjunto Água Branca, mantendo os itens pa-
cificados entre os representantes nesse momento: microdrena-
gem, cabine primária de energia e playground; e passando para 
um próximo momento a construção de abrigos de gás e de lixo, 
tendo em vista as ações prévias necessárias. Explicou, ainda, as 
próximas ações. II.b) A Assessora da Presidência da SPUrbanis-
mo, Sra. Maria Teresa Stape Affleck, apresentou o Quadro de 
Planejamento Geral, destacando três eventos importantes ocor-
ridos no período, relacionados às intervenções com recursos de 
Outorga Onerosa: a emissão das ordens de serviço referentes 
ao Projeto Executivo da Av. Auro Soares de Moura Andrade, em 
06/12/2021; e aos Estudos ambientais, em 22/11/2021; e a pu-
blicação do Edital de licitação das 728 unidades habitacionais 
do Subsetor A1, em 17/11/2021. A partir disso, pontuou que 
será feito planejamento mais detalhado das ações, no início de 
2022. III) Foi apresentada a proposta de agendamento prévio 
das reuniões ordinárias do GGOUCAB a serem realizadas no 
ano de 2022, ficando pactuadas reuniões nas seguintes datas: 
21/03, 20/06, 19/09 e 12/12/2022. IV.a) O membro da Assesso-
ria Técnica e Jurídica da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento – SMUL/ATAJ, Sr. Daniel Wasem Quesada, infor-
mou sobre a retomada do processo eleitoral para o biênio 
2022-2024 do GGOUCAB, relatando histórico das atividades 
desenvolvidas em 2020 e 2021, consulta por e-mail feita aos 
representantes eleitos da sociedade civil na Comissão Eleitoral 
sobre a continuidade do processo; Portaria contendo a nova 
composição do poder público na Comissão Eleitoral; e calendá-
rio proposto para retomada das atividades a partir de janeiro de 
2022. Destacou a suspensão do cronograma inicialmente pro-
posto, em 2020, por conta da situação de emergência decretada 
no Município em razão da pandemia decorrente do coronavírus 
e sua retomada, nesse momento, a partir do arrefecimento da 
pandemia e da realização sem intercorrência de eleições para 
colegiados análogos, como o CMPU, privilegiando a rotativida-
de de representação da sociedade civil e a renovação da com-
posição dos órgãos colegiados. Seguiram comentários e suges-
tão de que os problemas identificados em processos eleitorais 
anteriores sejam retomados e considerados na construção do 
novo Edital. ENCERRAMENTO: Sr. José Armênio de Brito Cruz 
agradeceu a presença de todos, fez votos de boas festas e en-
cerrou os trabalhos às 18h58.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 TERMO DE POSSE DE SIDNEI FRANCISCO DE 
OLIVEIRA NA GESTÃO 2021-2022 DA COMISSÃO 
DE REPRESENTANTES DE EMPREGADOS DA SÃO 
PAULO TURISMO S/A – CRE-SPTURIS

Em 30 de Dezembro de 2021, os membros da Comissão de 
Representantes de Empregados, Aristóteles Moura Fernandes 
Filho e José Luiz Cordeiro Lopes receberam do funcionário Alirio 
Albino Ribeiro pedido de renúncia como membro da Comissão 
de Representantes de Empregados (CRE), conforme documento 
anexo (doc. 057032584).

Considerando que a Comissão de Representantes de Em-
pregados é legitimada e reconhecida pela São Paulo Turismo 
S/A e que, conforme escrutínio sucedido no dia 12 de Agosto de 
2021, de acordo com o Termo de Posse da Gestão 2021-2022 
da Comissão de Representantes de Empregados, publicada em 
Diário Oficial do Município de São Paulo, no Caderno Cidade, 
pag. 54 do dia 02 de setembro de 2021, o funcionário Sidnei 
Francisco de Oliveira RF 7187-1 é o primeiro suplente da citada 
Comissão da São Paulo Turismo S/A, de acordo com a CI DPR 
13/2019, constante do Processo SEI Nº 7210.2021/0002482-3.

Considerando que essa Comissão de Representantes de 
Empregados efetuou um comunicado ao funcionário Sidnei 
Francisco de Oliveira e obteve resposta positiva sobre a dispo-
nibilidade do primeiro suplente em assumir a posse imediata 
nesta Comissão.

Os membros atuais dessa Comissão de Representantes de 
Empregados, Aristóteles Moura Fernandes Filho e José Luiz Cor-
deiro Lopes certificam e dão fé que o funcionário Sidnei Fran-
cisco de Oliveira toma posse nesta data, 30 de Dezembro de 
2021 para compor o exercício da atual gestão 2021-2022 como 
membro titular na composição da Comissão de Representantes 
de Empregados – CRE SPTuris – Gestão 2021-2022.

Sidnei Francisco de Oliveira (Membro Titular)
Aristóteles Moura Fernandes Filho (Membro Titular)
José Luiz Cordeiro Lopes (Membro Titular)

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021-SGM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6011.2021/0002856-5
UASG: 925056 - PMSP - SECRETARIA DE GOVERNO MU-

NICIPAL
1) Pergunta: Qual será a data de início do contrato? Poderá 

ser solicitada dilação de prazo de início?

Leitura e Aprovação das atas da 27ª Reunião Extraordinária 
(16/08/2021) e da 30ª Reunião Ordinária (20/09/2021) do Gru-
po de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca; 
Ordem do Dia: I. Aspectos Financeiros: a. Quadro Financeiro; II. 
Andamento das intervenções: a. Drenagem do Córrego Água 
Branca; Drenagem Complementar do Córrego Água Preta; Pro-
longamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; Ligação Viá-
ria Pirituba-Lapa; Subsetor A1; Levantamento do Patrimônio 
Cultural; b. Quadro de Planejamento Geral; III. Agendamento 
prévio das Reuniões Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC 
Água Branca a serem realizadas no ano de 2022; IV. Informes 
Gerais: a. Retomada do processo eleitoral para o biênio 2022-
2024. INÍCIO: Às 17h11, o representante suplente da São Paulo 
Urbanismo – SPUrbanismo Sr. André Gonçalves dos Ramos, deu 
início à 31ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Água Branca. EXPEDIENTE: I) Foi verificado 
o quórum, registrando a presença dos seguintes representantes: 
José Armênio de Brito Cruz, representante titular da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, na qualidade 
de Coordenador do GGOUCAB; Bruna Maria da Rocha Ferreira 
Almansa Lopes, representante titular da São Paulo Urbanismo – 
SPUrbanismo; André Gonçalves dos Ramos, representante su-
plente da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo; Denise Maria 
Saliba Dias Gomes, representante suplente da Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; Cyra Malta Olegário da 
Costa, representante titular da Secretaria Municipal das Subpre-
feituras – SMSUB; Patricia Maria Drago, representante suplente 
da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Antônia Ribeiro Gu-
glielmi, representante titular da São Paulo Obras – SP Obras; 
Dulcinea Pastrello, representante titular da ONG – Instituto Ro-
gacionista Santo Aníbal; Adriana Patrícia Bogajo, representante 
suplente da ONG – Instituto Rogacionista Santo Aníbal; Vladi-
mir José Iszlaji, representante titular dos Empresários com Atua-
ção na Região - ABRAINC; Beatriz Messeder Sanches, represen-
tante suplente dos Empresários com Atuação na Região - ACSP; 
Jupira Cauhy, representante titular dos Moradores ou Trabalha-
dores do Perímetro da Operação Urbana; Caio Boucinhas, repre-
sentante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Perímetro 
da Operação Urbana; Severina Ramos do Amaral da Silva, re-
presentante titular dos Moradores ou Trabalhadores do Períme-
tro Expandido da Operação Urbana. No decorrer da reunião, a 
Coordenação registrou ainda a presença dos seguintes repre-
sentantes: Gabriela da Silva Medeiros, representante suplente 
da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL; 
Marina de Camargo Campos, representante titular da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB; Alexandre Marques Nogueira 
Cobra, representante suplente da São Paulo Obras – SP Obras; 
Laisa Eleonora Marostica Stroher, representante titular de Enti-
dades Profissionais, Acadêmicas ou de Pesquisa – IAB-SP; e Ilma 
Maria Santos de Pinho, representante titular dos Moradores ou 
Trabalhadores do Perímetro da Operação Urbana. II) Sr. André 
Gonçalves Ramos procedeu a leitura da portaria de nomeação 
publicada no D.O.C. no período, conforme consta na pauta. III) 
As atas da 27ª Reunião Extraordinária (16/08//2021) e da 30ª 
Reunião Ordinária (20/09/2021) do Grupo de Gestão da Opera-
ção Urbana Consorciada Água Branca foram aprovadas, por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: I.a) A Gerente Financeira da 
SPUrbanismo, Sra. Maria Fátima do N. Niy, apresentou o Quadro 
Financeiro, demonstrando a evolução no período de agosto a 
outubro de 2021. Sobre os recursos de Outorga Onerosa do Di-
reito de Construir – OODC, destacou evolução na receita finan-
ceira líquida (R$ 8.654.424), total de receitas (R$ 976.668.427), 
total de investimentos executados (R$ 285.441.183), saldo em 
conta corrente (R$ 691.227.244), valor de investimentos a exe-
cutar (R$ 575.919.133) e saldo projetado (R$ 115.308.111), não 
havendo investimentos no período. Em relação aos recursos ar-
recadados por CEPAC, mencionou evolução na receita financei-
ra líquida (R$ 58.231), desvinculação de receitas referente ao 
Decreto nº 57.380 (- R$ 2.688), evolução total no período (R$ 
55.543), total de receitas (R$ 12.413.340), total de investimen-
tos executados (R$ 8.302.206), saldo em conta corrente (R$ 
4.111.134), valor de investimentos a executar (R$ 4.018.702) e 
saldo projetado (R$ 92.432), até 31/10/2021. II.a) A represen-
tante titular da São Paulo Obras, Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, 
informou sobre o andamento das intervenções sob responsabili-
dade de SPObras, no período. Em relação ao Prolongamento da 
Av. Auro Soares de Moura Andrade e Conexões (processo SEI nº 
7910.2020/0000473-7), destacou como avanços a partir da ho-
mologação do resultado final da licitação de projeto, em 
01/07/2021, a liberação do recurso e a assinatura do Contrato 
070/SIURB/2021 (EGIS/ SENER), em 01/12/2021; a emissão da 
Ordem de Serviço em 06/12/2021, estando os serviços já em 
andamento com prazo de 18 meses; e tratativas em curso com 
a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – 
CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Gover-
no do Estado sobre as compatibilizações de projeto referentes à 
Linha 6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), Linha 8 (CCR) e Linha 7. 
S o b r e  o s  e s t u d o s  a m b i e n t a i s  ( p r o c e s s o  S E I  n º 
7910.2020/0000475-3), ressaltou a publicação da homologação 
do resultado da licitação em 29/10/2021; a assinatura do Con-
trato 067/SIURB/2021 com a empresa PRIME em 09/11/2021; e 
a emissão da Ordem de Serviço em 22/11/2021, com serviços 
em andamento. Quanto ao material expropriatório (processo 
SEI nº 7910.2020/0000478-8), reforçou que aguardam a publi-
cação da licitação da nova ata de registro de preço de SIURB 
em breve. Em relação às Obras Complementares de Drenagem 
das Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta (processo SEI nº 
7910.2021/0001190-5), informou sobre tratativas em curso com 
a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – 
CMCP da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Gover-
no do Estado sobre as compatibilizações de projeto com a Linha 
6 – Laranja (Linha Uni / Acciona), estando em estudo um novo 
traçado da galeria por dentro do terreno da futura Estação 
Pompeia do metrô. Quanto ao Estudo de Bacia e Projeto para o 
Córrego Água Branca (processo SEI nº 7910.2021/0001192-1), 
informou que, a partir de solicitação da Sra. Jupira Cauhy, foi 
realizada vistoria ao local no próprio dia 13/12/2021 para ava-
liação do risco de instabilidade das margens, sendo identificado 
que não há risco iminente, mas reforçada a preocupação quan-
to à necessidade das obras. Seguiram manifestações sobre a 
preocupação dos moradores em relação à situação das margens 
do Córrego Água Branca e das galerias de drenagem e sobre as 
ações feitas pela comunidade para manutenção e preservação 
da área do Córrego; questionamentos e esclarecimentos. Nesse 
momento, comentando sobre a limitação dos recursos de CE-
PAC da OUCAB (saldo projetado de R$ 92.432), a importância 
da realização do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – 
EVEF para viabilizar um novo leilão e a previsão de que os valo-
res referentes à contratação do Levantamento do Patrimônio 
Cultural possam ser superiores aos planejados e deliberados, o 
representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento – SMUL, Sr. José Armênio de Brito Cruz, na quali-
dade de Coordenador, pondera sobre a alternativa de contrata-
ção do estudo de bacia e projeto básico de drenagem do Córre-
go Água Branca numa primeira etapa e do projeto executivo, 
numa segunda. Seguiu debate sobre a prioridade de alocação 
dos recursos de CEPAC dentre as intervenções previstas, ficando 
acordada consulta ao jurídico para verificar a possibilidade de 
que a exigência legal de reserva de recursos para aquisição de 
terras destinada à produção de Habitação de Interesse Social 
(R$ 715.176), conforme Lei nº 15.893/2019, art. 12, § 4º, seja 
cumprida após arrecadação do novo leilão, uma vez que não há 
previsão de aquisição de terras no momento e que esse valor 
poderia ser utilizado para suportar demais intervenções progra-
madas. Em relação ao andamento das intervenções do Subsetor 
A1, a Gerente de Orçamento, Controle de Contratos e Avaliação 
Imobiliária da Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo – COHAB/DITEC/GORCT, Sra. Marilú Moura Motta Postól, 
informou sobre o acompanhamento do processo licitatório do 
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