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tou informações à SEHAB por intermédio da SP Urbanismo. 
III.b) Sra. Maria Teresa Stape Afleck, Gerente de Planejamento e 
Monitoramento da SPUrbanismo, apresentou quadro físico-fi-
nanceiro, demonstrando os detalhamentos apresentados. Desta-
cou que a Via Parque foi separada em Fase 1, contendo os tre-
chos com proposta de priorização debatido nas oficinas de 
infraestrutura referente ao prolongamento da Avenida Jornalis-
ta Roberto Marinho realizadas durante o último ano e Fase 2, 
com cronograma estendido até 2028. Explicitou os valores atu-
alizados somente para as intervenções em andamento, em con-
sonância com o suplemento ao prospecto. Explicou mudança de 
método de apresentação, excluindo valores de investimento a 
realizar para o túnel suspenso e inserido nova linha, de item 
4.7. apontando valor estimado de R$ 346.780,581,00 para a 
proposição de nova interligação conforme debatido no âmbito 
da Comissão Técnica em andamento, com métrica preliminar, 
que será atualizado na medida em que for realizado estudo de 
viabilidade. IV) Sra. Patrícia Saran expôs que o Regimento Inter-
no do GG OUCAE não regulava as reuniões virtuais, necessárias 
em decorrência do isolamento social devido à pandemia da 
COVID-19. Citou também manifestação da Gerência Jurídica da 
SPUrbanismo, para prever no Regimento Interno que as reuni-
ões de colegiados devem ser abertas ao público, conforme disci-
plina o marco regulatório. Após leitura da minuta de aditivo, 
previamente enviada, e considerações dos presentes, o aditivo 
ao Regimento Interno do GG OUCAE é aprovado, por unanimi-
dade dos presentes. V) Foram agendadas quatro reuniões ordi-
nárias para 2021, de periodicidade trimestral. As datas acorda-
das foram 10/02/2021, 12/05/2021, 11/08/2021 e 10/11/2021, 
considerando a possibilidade de serem ampliadas para três ho-
ras, prorrogáveis por mais uma. VI.a) A Comissão Técnica do GG 
OUCAE realizou dois novos encontros, desde a 56ª Reunião Or-
dinária, sendo estes em 26/08/2020 e 30/09/2020. Seguiu leitu-
ra dos encaminhamentos do último encontro, destacando que 
será solicitado ao GG OUCAE recursos para a contratação de 
Estudo de Viabilidade para a nova solução de mobilidade para 
interligação da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia 
dos Imigrantes. Sra. Denise Lopes de Souza apontou atualização 
sobre o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade – ADIN do túnel, conforme parecer da Procuradoria Geral 
do Município – PGM no SEI 7810.2020/0000474-1, indicando a 
conclusão desta ação, pelo Supremo Tribunal Federal – STF. IV.b) 
Seguiu ao informe sobre o andamento do Prospecto junto à 
Comissão de Valores Imobiliários – CVM, cujo registro do pros-
pecto da 6ª Distribuição Pública de CEPAC foi feito em 11 de 
setembro de 2020 junto à CVM e à Bolsa de Valores – B3, de-
vendo responder solicitação de exigências recebida até dia 
23/10/2020, data na qual o prospecto atualizado deverá subir 
no portal da SPUrbanismo, na internet. Apontou que a Procura-
doria Geral do Município já atestou a veracidade das informa-
ções, complementando sua declaração, semelhante. IV.c) Infor-
mou que os cadernos de todas as operações urbanas estão em 
atualização até o ano de 2020 e que deverão subir ao portal da 
SPUrbanismo, na internet, após o período eleitoral municipal. 
Informou também que recebeu solicitação de recursos de SP 
Obras para cercamento das áreas desapropriadas para as inter-
venções da OUCAE, a pedido da SUB/JA o que foi confirmado 
pelo Sr. Fernando Marcos Ferreira representante suplente da 
Subprefeitura Jabaquara – SUB-JA, mas indicou necessidade de 
complementação de informações o que será providenciado por 
SPObras. Encerramento: A Coordenação agradeceu a presença 
de todos encerrando a reunião às 18h11.

 SEI 7810.2019/0000899-0
RESOLUÇÃO 004/2020 - OUCAE
O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CON-

SORCIADA ÁGUA ESPRAIADA – GG OUCAE, previsto pelo 
art.19 e pelas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 
da Lei nº 13.260/2001, parcialmente alterada pelas Leis nº 
15.416/2011 e 16.975/2018, regulamentado pelo Decreto Muni-
cipal nº 53.364/2012, com fulcro no artigo 7º de seu Regimento 
Interno, durante a realização da 57ª Reunião Ordinária, realiza-
da em 21 de outubro de 2020,

CONSIDERANDO orientação da Gerência Jurídica da SPUr-
banismo, indicando a necessidade de prever no Regimento 
Interno dos Grupos de Gestão das Operações Urbanas que as 
reuniões de colegiados devem ser abertas ao público conforme 
disciplina e marco regulatório específicos, em especial as dispo-
sições constantes nos artigos 322, 356 e 357 da Lei Municipal 
nº 16.050/2014;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento dos 
procedimentos administrativos dos registros das reuniões do 
GGOUCAE, bem como de sua publicização,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a inclusão no Regimento 

Interno do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada, do CAPÍTULO VI – DO CARÁTER PÚBLICO E 
ABERTO DAS REUNIÕES com disposições estabelecidas no Arti-
go 19 e do CAPÍTULO VII – DO REGISTRO DAS REUNIÕES com 
disposições estabelecidas nos Artigos 20, 21, 22, 23 e 24, nos 
termos do artigo 17 do Regimento Interno, conforme apresenta-
do na 57ª Reunião Ordinária do GG OUCAE.

Parágrafo único. O Regimento Interno consolidado do 
GG OUCAE, com as inclusões aprovadas, integra o anexo único 
desta Resolução.

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO Nº 004/2020
GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSOR-

CIADA ÁGUA ESPRAIADA
REGIMENTO INTERNO
Promulgado em 27 de março de 2003, na 1ª Reunião 

do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA, CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA
Seção I
Da Estrutura
Artigo 1° - O Grupo de Gestão da operação Urbana Con-

sorciada Água Espraiada, criada pela Lei 13.260 de 28 dezem-
bro de 2001, como órgão consultivo e deliberativo para a con-
secução dos objetivos da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, sob a coordenação da Empresa Municipal – EMURB, 
passa a reger-se pelo presente Regimento.

Seção II
Da Constituição
Artigo 2° - O Grupo de Gestão da Operação Urbana Con-

sorciada Água Espraiada é composto por 17 membros, sendo:
I. 1 (um) representante da Empresa Municipal de Urbani-

zação – EMURB
II. 8 (oito) membros indicados pelo Governo Municipal:
 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planeja-

mento – SEMPLA
 1 (um) representante da Secretaria de Finanças – SF
 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Trans-

portes – SMT
 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente – SMMA
 1 (um) representante da Secretaria da Habitação e Desen-

volvimento Urbano – SEHAB
 1 (um) representante da Secretaria de Infra Estrutura 

Urbana – SIIURB
 1 (um) representante da Subprefeitura de Santo Amaro 

– SP/SA
 1 (um) representante da Subprefeitura do Jabaquara – SP/

JA
III. 8 (oito) membros indicados pelas seguintes entidades 

da sociedade civil:
 1 (um) representante do Movimento Defenda São Paulo
 1 (um) representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – 

Departamento de São Paulo - IAB

qual foi adiada sua aprovação para a próxima reunião. Fica 
consignado protesto da representante titular da FAUUSP, Sra. 
Maria Lúcia Refinetti R. Martins, à forma desacertada da reda-
ção do extrato da 7ª Reunião Extraordinária publicado em Diá-
rio Oficial da Cidade sobre o motivo de sua abstenção no voto 
da resolução do reajustamento do valor mínimo do CEPAC, não 
correspondendo à correta justificativa declarada na ocasião. 
Justificou à época não ser possível proferir voto favorável à 
proposta em decorrência da relevância do tema e o curto prazo 
dado para a deliberação. Ordem do dia: I) A representante su-
plente da São Paulo Urbanismo, Joyce Reis Ferreira da Silva, 
apresentou o Quadro de Controle de Estoque de Potencial 
Construtivo Adicional (ACA), com posição de 09/10/2020, deta-
lhando os controles de estoque; de processos em tramitação, 
com explicação do quadro de certidões emitidas em 2020 (esto-
que consumido total de 3.320.402,65 metros quadrados) e situ-
ação dos processos em análise na GAT (estoque em análise); 
demonstrativo da desvinculação de CEPAC (63.302 para ACA e 
119 para usos e parâmetros); CEPAC convertidos (3.294.721); 
CEPAC desvinculados, CEPAC em circulação (87.518), CEPAC 
aguardando a quarentena de 180 dias (18.195) e pedidos em 
análise de desvinculação (estes últimos incluídos no quadro 
após sugestão da última reunião). Ressaltou mudança desde a 
última reunião ordinária em relação ao Setor Chucri Zaidan, 
com emissão de novas certidões e desvinculações de CEPAC. 
II.a) A Gerente de Gestão Financeira da São Paulo Urbanismo, 
Sra. Maria de Fátima do N. Niy, apresentou quadro financeiro, 
com posição de 31/08/20 (trimestre Junho/Julho/Agosto), de-
mostrando total de receitas (R$ 3.920.135.003), total de despe-
sas (3.830.265.978), saldo (R$ 89.869.025), total intervenções 
concluídas sem alterações (R$ 605.465.495); total de interven-
ções em andamento, destacou evolução em Prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho – Via Parque (R$ 4.402.712); HIS 
(R$ 13.944.308) englobando Lote 3 (2.028.025); Estevão Baião 
(R$ 8.158.469); Desapropriação (R$ 1.173.940); Destacou ainda 
nesse item a evolução do Total do Gerenciamento (R$ 
1.062.374), sendo desse total (R$ 804.598) relativo ao Geren-
ciamento Técnico de obras de HIS e (R$ 257.775) relativo ao 
Trabalho Social. Houve também evolução para o Auxilio Aluguel 
(R$ 1.521.550); Prolongamento da Av. Chucri Zaidan, apontou 
despesa de R$ 21.273; Sobre as Remunerações houve evolução 
de (R$ 970.231). Assim, o total de evolução do trimestre foi de 
R$ 19.338.523. Não houve evolução nas Intervenções Não 
Contratadas, detalhadas no Quadro Físico e Financeiros das In-
tervenções. Houve questionamentos sobre o atendimento pelo 
Programa Auxílio aluguel, que foram orientados a serem res-
pondidos no item específico da pauta. A representante titular 
da SVMA, Sra. Lúcia Noemia Simoni questionou o alto valor 
previsto para Investigação Ambiental, solicitando mapa com 
áreas a serem investigadas e o escopo do Plano de Investiga-
ção. II.b) A representante titular da São Paulo Urbanismo, Sra. 
Denise Lopes de Souza, esclareceu que o Quadro de Execução 
Orçamentaria demonstra o executado apenas no ano de 2020, 
enquanto o Quadro Financeiro acumula os valores históricos 
das receitas e despesas da OUCAE. Sra. Maria de Fátima do N. 
Niy apresentou o Quadro de Execução Orçamentária, esclare-
cendo que se tratam dos valores empenhados até 18/10/2020, 
ressalvando que nem tudo o que foi empenhado será pago até 
o final do ano, uma vez que somente no início de 2021 será 
possível comprovar o que foi de fato liquidado em 2020. Do or-
çamento aprovado pela Lei Orçamento Anual – LOA, de R$ 
112.214.888 foi reservado R$ 79.136.578,00 e empenhado R$ 
57.834.551. Seguiram esclarecimentos sobre a leitura do qua-
dro. III.a) Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante suplente 
da SIURB, apresentou a evolução das Intervenções sob respon-
sabilidade da São Paulo Obras, desde a última reunião ordiná-
ria: A HIS 14 foi e entregue em 20/10/20; as obras da HIS 27 (54 
unidades habitacionais) e HIS 41 (119 unidades habitacionais) 
seguem paralisadas, aguardando a rescisão dos contratos para 
nova licitação. Acerca das rescisões dos lotes 1,2 e 4, permane-
cem em tratativas técnicas e jurídicas, sem avanços significati-
vos desde a 56ª Reunião Ordinária, da mesma forma que não 
houve avanços na solicitação de financiamento do FGTS para 
finalizar o Prolongamento da Av. Chucri Zaidan. Expos que SPO-
bras pretende retomar o projeto original com o túnel, em célula 
dupla, permitindo maior circulação de veículos, informando que 
será instruído processo para solicitar à OUCAE cerca de R$ 100 
mil para realizar essas adequações necessárias ainda em 2020. 
Apresentou interfaces com o Programa de Despoluição do Rio 
Pinheiros, destacando avanços na tratativa de equalizar interfe-
rência entre um novo lançamento de esgoto pretendido na Rua 
Alexandre Dumas sentido Marginal Pinheiros e o projeto do tú-
nel; necessidade de compatibilização dos projetos visando à 
adequação do coletor tronco; continuidade das tratativas sobre 
a cessão de área para implantação da Unidade de Recuperação 
de Qualidade – URQ Água Espraiada e sua interface com o Par-
que Linear e a canalização do córrego Água Espraiada, desta-
cando que já foram encaminhados à SABESP minuta do Termo 
de Cooperação, os projetos do Parque Linear e da canalização 
do Córrego Água Espraiada e aguardam retorno em relação aos 
termos propostos, trabalhando em paralelo na compatibilização 
dos projetos. Apontou também tratativas para execução da laje 
de fechamento do canal Água Espraiada pela SABESP, no trecho 
da antiga adutora, dentro da Área de Lazer Pedro Bueno. Sra. 
Daniela Perre Rodrigues, Diretora de Divisão Técnica do depar-
tamento de Planejamento da SEHAB – Deplan/SEHAB , infor-
mou a situação atual das licitações de Habitação de Interesse 
Social, apontando não haver atualização sobre a licitação do 
Grupo 2, de responsabilidade da COHAB-SP. Destacou que a li-
citação da fase 1 do Grupo 3, de responsabilidade da SEHAB, 
segue cronograma planejado para contratação de projetos bási-
co e executivo de 11 áreas, que totalizam 811 unidades habita-
cionais. Seguiram questionamentos e debates sobre o extinto 
convênio com o Metrô e CDHU para provisão habitacional de 
famílias da OUCAE diante da execução da linha 17 do Metrô, 
solicitando que a SPUrbanismo verifique os termos do Convênio 
e informe o GG OUCAE, se há ou não a contrapartida para ha-
bitação social ao recurso da OUCAE investido para a referida 
intervenção. Sra. Denise Lopes de Souza explicou que as tratati-
vas com o Governo do Estado se encerraram junto com o Con-
vênio com o Metrô e que, à época da proposta de aditamento, a 
CDHU, como interveniente no convênio, não concordou com o 
plano de trabalho. Refletiu que, no momento em que o Governo 
do Estado retomar suas obras, necessitará de convênio com a 
Prefeitura de São Paulo para viabilizar a retomada e atender as 
famílias, haja vista que a OUCAE não terá recursos. Sra. Sheila 
Mendes do Nascimento, representante titular Associação dos 
Representantes Dos Moradores De Favela Do Perímetro Da 
Operação Urbana, registrou ocupação irregular de áreas desa-
propriadas pela OUCAE que será averiguado. Sr. Adriano Fávero, 
engenheiro da Coordenadoria Físico-Territorial – CFT, da SEHAB, 
traz o andamento das obras do Conjunto Estevão Baião, infor-
mando aditamento do contrato para março/2021 em decorrên-
cia de atrasos provocados pela pandemia da COVID-19. Sra. Ju-
cileia Aparecida Nascimento da Silva, Assistente Social da 
DTS-Sudeste/SEHAB, explanou sobre o trabalho social realizado 
no trimestre, com medição de R$ 619.881,60 para julho, agosto 
e setembro de 2020. Após debate, e de considerações feitas 
também no item II.a) da Ordem do Dia, o GG OUCAE registra 
como demanda para SEHAB a apresentação de levantamento 
atualizado da totalidade das famílias atendidas com Auxílio 
Aluguel com recursos da OUCAE e com compromisso de atendi-
mento habitacional pela OUCAE, com checagem de duplo aten-
dimento; justificativa aos bloqueios de pagamentos do auxílio 
aluguel e demais ocorrências para a compreensão de qual o 
número real de famílias a serem atendidas pela OUCAE, tendo 
em vista recentes registros informados por Sheila Mendes do 
Nascimento representante titular Associação dos Representan-
tes Dos Moradores De Favela Do Perímetro, que inclusive solici-

está em desenvolvimento pela contratada. Sra. Denise Lopes 
de Souza agradece a presença de todos e encerra a reunião às 
18h20.
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 SEI 7810.2019/0000899-0
EXTRATO DA 57º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE 

GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 
ESPRAIADA

Data da reunião: 21 de outubro de 2020
Local: Plataforma Microsoft Teams
PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presen-

ça; II. Leitura e aprovação das atas: 56ª Reunião Ordinária 
(22/07/2020); 6ª Reunião Extraordinária (29/07/2020) e 7ª Reu-
nião Extraordinária (04/08/2020); Ordem do Dia: I. Controle de 
Estoque; II. Aspectos Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Exe-
cução Orçamentária; III. Andamento das Intervenções: a. Prolon-
gamento da Avenida Chucri Zaidan; Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho – Via Parque; HIS; Conjunto Estevão 
Baião; Trabalho Social realizado no período; b. Quadro Físico-Fi-
nanceiro Trimestral Geral; IV. Deliberação: Aprovação da inclu-
são no Regimento Interno do Grupo de Gestão de capítulo re-
gulador da abertura ao público em geral das reuniões do 
colegiado, e dos registros das reuniões, nos termos do artigo 17 
do Regimento Interno; V. Agendamento prévio das Reuniões Or-
dinárias do Grupo de Gestão da OUC Água Espraiada a serem 
realizadas no ano de 2021; VI. Informes: a. Comissão Técnica; b. 
Andamento do Prospecto junto à Comissão de Valores Imobiliá-
rios – CVM; c. Cadernos das Operações Urbanas. A Gerente de 
Gestão Participativa da São Paulo Urbanismo, Patrícia Saran, 
iniciou a reunião às 15h12 seguindo com o expediente: I) verifi-
cada a presença dos seguintes representantes: Denise Lopes de 
Souza, representante titular da São Paulo Urbanismo; Joyce Reis 
Ferreira da Silva, Representante suplente da São Paulo Urbanis-
mo; Flávia Taliberti Pereto, representante titular da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU; Antônia Ribei-
ro Guglielmi, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; Regina Maiello Villela, 
representante titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes – SMT; Lucia Noemi Simoni, representante titular da 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; Fer-
nando Fernandes Bernardino, representante titular da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SF; Fernando Marcos Ferreira represen-
tante suplente da Subprefeitura Jabaquara – SUB-JA; Catarina 
Christina Teixeira, representante titular do Instituto dos Arquite-
tos do Brasil – IAB; Antônio Marcos Dória Vieira, representante 
titular da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas 
- APEOP; Eduardo Della Manna, representante titular do Sindi-
cato das Empresas de Compras, Venda, Locação e Administra-
ção de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECO-
VI; Tânia Pantano, representante suplente do Sindicato das 
Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração de Imó-
veis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Maria 
Lúcia. Refinetti R. Martins, representante titular da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo – FAU/
USP; Sheila Mendes do Nascimento representante titular Asso-
ciação dos Representantes Dos Moradores De Favela Do Perí-
metro Da Operação Urbana. II) As Atas relativas à 56ª Reunião 
Ordinária (22/07/2020) e à 6ª Reunião Extraordinária 
(29/07/2020) foram aprovadas, por unanimidade. Em relação à 
minuta da ata da 7ª Reunião Extraordinária (04/08/2020), a re-
presentante do IAB-SP pede alteração/complementação na li-
nha 354 cuja proposta enviará posteriormente, motivo pelo 

nova distribuição pública de CEPAC. Assim, nesse cenário, não 
seriam realizados os projetos de adequação de infraestrutura 
para a Via Parque, tampouco os estudos funcionais para o novo 
plano de mobilidade, fruto dos trabalhos da Comissão Técnica. 
Demonstra a manutenção dos recursos para a elaboração dos 
projetos para Grupo 2 e fase 1 do Grupo 3, bem como o auxílio 
aluguel para as famílias remanescentes e o trabalho técnico so-
cial e desapropriação para HIS. Nesse cenário, o orçamento 
comprometeria cerca de R$ 49 milhões, tendo a SEHAB R$ 
25.570.745 e R$ 18.315.613 para SIURB, dos quais cerca de R$ 
11,0 milhões destinam-se aos empreendimentos de HIS. Indicou 
buscar, junto à SPObras, a viabilidade de inserir as HIS 25 e 65 
na programação orçamentária de 2021. Sra. Antonia Ribeiro 
Guglielmi complementa sobre a intervenção da Av. Chucri Zai-
dan, afirmando que ainda não há orçamento final do projeto, 
pois o projeto não foi concluído, mas consta estimado em R$ 
250,0 milhões. A solicitação de financiamento é de R$ 200,0 
milhões e, por hora, a solicitação de contrapartida da OUCAE 
foi solicitada em R$ 14,0 milhões, considerado o cenário de 
restrição de recursos atual da Operação Urbana, mas que pode-
rá ser necessário recurso maior ao final da licitação, havendo 
tendência em diminuir por descontos da licitação. Elogia a esti-
mativa de SPUrbanismo no planejamento de recursos, preocu-
pando-se com as estimativas de desapropriação, que dependem 
muito da decisão do juiz ao final dos processos expropriatórios. 
Sr. Eduardo Della Manna sugere que a Carta deliberada nesta 
reunião seja encaminhada a todos os vereadores, o que Sra. 
Denise Lopes de Souza esclarece que não cabe à SPUrbanis-
mo fazer a comunicação direta com a CMSP. Sra. Antonia Ribei-
ro Guglielmi pergunta se haverá deliberação sobre a proposta 
orçamentária para 2021. Após esclarecimentos, Sra. Denise 
Lopes de Souza avalia que eventual proposta de priorização 
dos recursos disponíveis poderá ser deliberada pelo GG OUCAE 
na próxima reunião, para priorização da aplicação do recurso 
na ação específica. Passado ao último item da pauta – item VI, 
Sr. Marcelo Fonseca Ignatios, Assessor da Presidência da 
SPUrbanismo realiza informe sobre Estudo de Viabilidade Eco-
nômica Financeira –EVEF, destinado a instruir Prospecto de Dis-
tribuição de CEPAC da OUCAE, de acordo com os requisitos da 
ABNT NBR 14653-1:2019, para viabilizar a nova distribuição de 
CEPAC tão logo seja aprovado o PL 381/2019, que trata do Pla-
no Chucri Zaidan, que demanda os melhoramentos viários da-
quele setor. Explica que o estudo sofreu atraso em decorrência 
da pandemia da COVID-19 e que o presente informe trata da 
versão preliminar, cujo trabalho deverá ser concluído até 15 de 
agosto de 2020. Explicita os principais aspectos identificados 
pelo estudo, destacando áreas “nobres”, com poucos terrenos 
passíveis de adesão nos setores Berrini, Brooklin e Chucri Zai-
dan, bem como a concorrência com o produto imobiliário de 
empreendimento de habitação de interesse social, chamados 
EHIS, para famílias com renda familiar mensal até seis salários 
mínimos, sem necessidade de pagamento de contrapartida fi-
nanceira para a outorga onerosa do direito de construir, tam-
pouco por CEPAC, destacando o Decreto Municipal nº 
57.377/2016 e o financiamento público por meio do Programa 
MCMV para esta produção como alavancadores da produção 
dos chamados EHIS, que consomem terrenos na área da OU-
CAE, sobretudo no setor Jabaquara. Explica que este tipo de 
empreendimento é ofertado para a demanda de habitação po-
pular, mas que ao mesmo tempo reduz a perspectiva de arreca-
dação de CEPAC. Outra concorrência apontada é a presença de 
Eixos de Estruturação da Transformação Urbana próximos ao 
perímetro da OUCAE. Relata ter sido a zona que mais atrai a 
produção de mercado imobiliário atualmente, em função do 
baixo valor relativo da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
– OODC, em torno de 5% do Valor Geral de Venda – VGV, quan-
do comparado com o CEPAC na OUCAE, que impacta entre 10 e 
15% do VGV. Também destaca que desde 2014 houve redução 
da atividade imobiliária nos terrenos internamente ao perímetro 
OUCAE, por conta da falta de leilões de CEPAC nos últimos oito 
anos, ainda que haja CEPAC no mercado secundário, bem como 
em função da competição com os Eixos, nas Zonas Eixo de Es-
truturação da Transformação Urbana – ZEU, ressalvando que 
houve redução geral da produção imobiliária desde 2015, em 
decorrência da crise econômica entre 2015 e 2018. Afirma que, 
de acordo com os estudos apresentados pela empresa Amaral 
D’Ávila, com a permissão legal para novas ofertas de CEPAC, 
existe a expectativa de que a OUCAE persista por mais dez ou 
quinze anos, seja pela produção imobiliária, seja pela execução 
de seu programa de intervenções. O EVEF estima, ainda, que os 
terrenos dos setores “nobres” serão consumidos entre dois e 
quatro anos. Sr. Eduardo Della Manna comenta sobre a incor-
poração dos benefícios do Plano Diretor Estratégico - PDE aos 
empreendimentos da OUCAE, e que foi voto vencido entre os 
representantes do GG OUCAE. Naquele momento temia que os 
Eixos se tornassem concorrentes das Operações Urbanas, o que 
está sendo verificado agora. Pergunta se o estudo identificou a 
totalidade de áreas passíveis de renovação em cada um dos se-
tores da OUCAE e, caso isso já esteja concluído, se há os núme-
ros a serem apresentados. Sr. Marcelo Fonseca Ignatios infor-
ma que esse trabalho está em curso pela contratada e 
acompanhado pela SPUrbanismo, e deve ser finalizado em pou-
cas semanas. Sr. Eduardo Della Manna complementa ressal-
tando que o cenário apresentado não é muito otimista, sendo 
necessário avaliar com muito cuidado os próximos investimen-
tos a serem realizados. Sr. José Orlando Ghedini pergunta se 
é possível apresentar um comparativo entre os valores de ou-
torga onerosa, e o valor referente quanto a aquisição de CEPAC, 
num mesmo lote, caso fosse possível. Também pergunta se é 
possível se valer dos benefícios da ZEU dentro do perímetro da 
OUCAE, sugerindo um cálculo hipotético. Sr. Marcelo Fonseca 
Ignatios esclarece que no perímetro da OUCAE não existe ne-
nhuma ZEU e, como efeito comparativo, informa que o valor 
médio da OODC nos Eixos do entorno alcança a média R$ 
500,00/m², e compara com os valores do último leilão de CE-
PAC, que registrou cerca de R$ 2.000,00/m², em números atuali-
zados por algum índice inflacionário desde 2012. Sr. Antonio 
Marcos Dória Vieira, parabeniza o trabalho realizado, comple-
mentando ser 3.250.000m² de estoque consumidos, pela OU-
CAE, sendo que a liberação de mais 1.000.000m² de estoques 
corresponderia a 25% dos estoques da Operação Urbana. En-
tende a importância de se analisar a expectativa de arrecada-
ção frente às intervenções pendentes. Aponta também a con-
corrência dos investimentos em relação à zona ZEU. Sr. Estevão 
Sabatier Simões Ferreira, pergunta sobre os produtos a se-
rem entregues nesse estudo de viabilidade; se haverá alguma 
definição sobre o valor específico de CEPACpara cada um dos 
setores da OUCAE. Sr. Marcelo Fonseca Ignatios esclarece se 
tratar de estudo para lastrear a indicação do valor mínimo do 
CEPAC para toda a Operação, além de ser exigido pela CVM. 
Cita que embora existam diferentes características de cada um 
dos setores que sinalizaria por valores diferenciados, estes de-
verão ser ponderados até a sugestão final do valor mínimo do 
CEPAC a ser proposto para a totalidade da Operação, e não de 
modo segregado. Sra. Catharina Christina Teixeira, pergunta 
se já existe algum dado sobre o impacto de possível valorização 
imobiliária, sobre as ZEIS 3, uma vez que estas áreas aumenta-
ram entre os anos de 2002/2004 para 2016 na OUCAE, áreas 
onde se podem produzir EHIS sem o pagamento da outorga 
onerosa. Pergunta também se é possível ter acesso aos estudos 
que são realizados a cada dois anos. Sr. Marcelo Fonseca Ig-
natios informa que os estudos econômicos são realizados so-
mente quando a municipalidade apresenta a intenção de reali-
zar novas distribuições de CEPAC, ocorrendo no mínimo a cada 
dois anos por ser este o prazo de validade de cada distribuição. 
Considerando que não houve mais leilões desde 2012, nenhum 
outro estudo foi realizado desde então. Sobre a atividade imobi-
liária nas áreas de ZEIS é uma demanda apontada para que o 
EVEF apresente, pois impacta diretamente na arrecadação. Este 

e049069
Realce



64 – São Paulo, 65 (211) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo sábado, 7 de novembro de 2020

desenvolvimento de ações da Prefeitura de São Paulo – PMSP, 
voltadas a estruturação de projetos e parcerias e desestatiza-
ções para a Secretaria de Governo Municipal. 1. À vista dos 
elementos constantes no presente processo, em especial as 
informações de doc. 035057808, com fundamento no artigo 67 
da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 
e com base na delegação de competência promovida pela 
Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, em substituição aos 
servidores indicados anteriormente, os servidores Silvia Castro 
Souza Capelanes - RF 883.220.0 e Alexandre Benedito Pessatte 
Filho - RF 858.838.4, para atuarem, respectivamente como 
fiscal e suplente, do Contrato 014/2019-SGM, celebrado com 
a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S/A - inscrita no CNPJ sob 
n.º 11.702.587/0001-05, que visa a prestação de serviços de 
consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao 
desenvolvimento de ações da Prefeitura de São Paulo – PMSP, 
voltadas a estruturação de projetos e parcerias e desestati-
zações para a Secretaria de Governo Municipal. A servidora 
Regina Cavalcanti de Albuquerque - RF 746.820.2, continua 
a atuar como Gestora do referido contrato, de acordo com a 
designação constante no doc. 034233903.

 6011.2020/0003390-7. SGM/Coordenadoria de Admi-
nistração e Finanças. Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de controle de acesso do Edifício 
Matarazzo, com fornecimento de mão de obra, equipamentos 
e manutenção preventiva e corretiva para efetiva cobertura 
das portarias e andares, conforme especificações e quantidades 
contidas no Anexo I do Termo de Referência. I. À vista dos ele-
mentos contidos no processo, em especial a manifestação do Sr. 
Pregoeiro que conduziu o Pregão Eletrônico nº 19/2020-SGM, 
doc. 035000183 versando sobre a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de controle de acesso 
do Edifício Matarazzo, com fornecimento de mão de obra e 
equipamentos para efetiva cobertura das portarias e andares, 
conforme especificações contidas nos Anexo I – Termo de Refe-
rência e Anexos- I-A, I-B e I-C, especificações dos equipamentos, 
bem como o parecer da Assessoria Jurídica, doc. 035070122 e 
da manifestação da Coordenação de Administração e Finanças, 
doc. 035192633 no exercício da competência prevista artigo 
5-A, inciso II do Decreto nº 43.406/03, alterado pelo decreto nº 
55.427/14 e com base na delegação de competência promo-
vida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, mantenho a decisão do 
Sr. Pregoeiro que negou provimento aos recursos interpostos 
pelas empresas: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
e PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. II. A seguir, 
tendo em vista a deliberação da Comissão de Licitações cons-
tante na Ata doc. 034992372, nos termos do art. 5º-A, inciso IV 
do Decreto 43.406/03, alterado pelo Decreto 55.427/14, c.c o 
art.3º, inciso VI do Decreto 46.662/05 e com base na delegação 
de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, 
HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão 
eletrônico nº 19/2020-SGM, ficando adjudicado o seu objeto à 
empresa INTERATIVA FACILITES LTDA, CNPJ: 05.058.935/0001-
42, pelo total global de R$ 1.177.209,00 (um milhão e cento 
e setenta e sete mil e duzentos e nove reais), pelo período de 
12 meses. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão da Nota 
de Empenho a favor da empresa, INTERATIVA FACILITES LTDA 
no, CNPJ: 05.058.935/001-42, pelo valor total mensal de R$ 
98.100,75 (noventa e oito mil, cem reais e setenta e cinco cen-
tavos), onerando as dotações orçamentárias 11.20.04.122.3024
.2.103.3.3.90.39.00.00, sendo o valor de R$ 140.611,08 (cento 
e quarenta mil, seiscentos e onze reais e oito centavos), para 
o exercício financeiro de 2020 e o restante onerará o exercício 
subsequente. IV. Designo como gestora do ajuste à servidora 
Sueli Marques Volpiani - RF: 540.847.4, o controle de execução 
será exercido pelos servidores: Simone dos Santos Machado – 
RF: 775.120.6, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva – RF: 
626.100.1, como suplente.

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 INVESTIMENTO SOCIAL

 SECRETÁRIO ESPECIAL

 ATA DE DELIBERAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 6011.2020/0002505-0
CONCORRÊNCIA N.  007/SGM/2020
OBJETO: Concessão de uso, a título oneroso, de áreas situ-

adas no Vale do Anhangabaú, no Município de São Paulo, para 
sua gestão, manutenção, preservação e ativação sociocultural.

Nesta data, 06 de novembro de 2020, por correspondência 
eletrônica, os membros da Comissão Especial de Licitação 
(CEL), designados pela Portaria nº 263/SGM/2019, alterada 
pela Portaria nº 200/20-SGM, para processar o certame citado 
na epígrafe, analisaram os documentos de habilitação do En-
velope n.º 2, entregue pelo Consórcio Viaduto do Chá, licitante 
classificado em primeiro lugar. Destacasse que o Envelope n.º 2 
foi aberto na Sessão Pública que ocorreu em 05 de novembro 
pp, quando a CEL decidiu suspender a Sessão com fulcro no 
item 16.3.3 do Edital, para proceder à análise da documen-
tação em separado que fora regularmente apresentada nos 
termos do item 11 do Edital, restando atendidos os itens 11.6, 
11.6.1, 11.9, 11.11 e 11.12. Foram examinados dentre outros, 
os requisitos expressos nos itens: 15.1.1, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, 
assim como o disposto no 15.1.3, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, 
as obrigações do item 15.2 e demais subitens aplicáveis foram 
cumpridas. Ato contínuo, a analisou a “qualificação econômico-
-financeira”, que correspondente aos itens 15.3, 15.3.1 e 15.6 
do Edital, concluindo pelo seu atendimento na integralidade. A 
Garantia de Proposta foi apresentada na modalidade seguro-
-garantia com o devido valor fixado conforme o item 15.6.1, 
R$245.234,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e 
trinta e quatro reais). Restou demonstrada também a "regula-
ridade fiscal e trabalhista" (itens 15.4.1., alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, 
‘e’, ‘f’, ‘g’ e ‘h’, ‘i’, assim como os itens 15.4.2 e 15.4.3.). Passou-
-se a analisar o atendimento ao item 15.5 do Ato Convocatório, 
que trata da "qualificação técnica" (item 15.5.1 ‘a’ e ‘b’) e 
foi apurado o cumprimento do requisito, comprovando que os 
atestados exigidos foram regularmente apresentados. Por fim, 
concluiu a Comissão pela sua regularidade da documentação 
apresentada e atendimento às exigências editalícias, deliberan-
do pela HABILITAÇÃO do Consórcio Viaduto do Chá, integrado 
pela empresa G2 PARTERNS LTDA., inscrito no CNPJ sob o n.º 
28.890.238/0001-59, e GMCOM EVENTOS E PROJETOS ESPE-
CIAIS LTDA- EPP., inscrito no CNPJ sob o n.º 27.239.208/0001-
14. Fica aberto o prazo recursal de 5 dias úteis, contados a 
partir da publicação desta Ata no Diário Oficial da Cidade. Nada 
mais havendo, foi a presente Ata lavrada, seguindo para o reco-
lhimento das assinaturas digitais no SEI.

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2019/0001009-3. SGM – Coordenação de Admi-

nistração e Finanças. Indicação de Gestor. CT 014/2019-
SGM - Contratação de empresa para prestação de serviços de 
consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao 

Artigo 12 – As deliberações do Plenário constarão sempre 
das Atas das Reuniões, as quais serão submetidas à apreciação 
e aprovadas nas reuniões seguintes.

Artigo 13 – Das reuniões poderão participar, sem direito 
a votos, mediante convite ou autorização prévia do Grupo de 
Gestão, outras pessoas ou representantes de diferentes órgãos 
ou entidades públicas ou privadas, cuja atuação interesse, direta 
ou indiretamente ao Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada.

CAPÍTULO IV
DAS DELIBERAÇÕES
Artigo 14 – Deliberação são as decisões tomadas em Plená-

rio com a observância das disposições deste Regimento.
Artigo 15 – As deliberações, poderão concretizar-se em 

Informação, Carta, Recomendação e Resolução.
§ 1º. Informação – quanto se tratar de comunicação a 

respeito de determinado assunto ou pedido, através do qual 
se prestam esclarecimentos necessários, ou se aponta sua pro-
cedência ou não, para efeito de solução perante a autoridade 
competente. Poderá ser prestada ou solicitada pelo Grupo de 
Gestão

§ 2º. Carta – quando se tratar de comunicação ou convite 
referentes a assunto de competência do Grupo de Gestão, em 
caráter oficial, a órgãos ou entidades de direito público ou 
privado.

§ 3º. Recomendação – quando se tratar de orientação a 
respeito de providências a serem tomadas por parte de qual-
quer órgão, para solução de determinados casos submetidos à 
apreciação do Plenário.

§ 4º. Resolução – será utilizada para ratificar manifestações 
técnicas de órgãos e entidades competentes, para aprovar pro-
postas de modificações na legislação da Operação Urbana Água 
Espraiada, e ainda, para dirimir questões omissas na legislação.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16 – As omissões deste regimento serão decididas 

em deliberação do próprio Grupo de Gestão.
Artigo 17 – Este Regimento poderá ser modificado por 

proposta de qualquer dos membros do Grupo de Gestão, sub-
metida à deliberação.

Parágrafo Único – A decisão da proposta de modificação 
objeto deste artigo dependerá de aprovação da maioria absolu-
ta do Grupo de Gestão.

Artigo 18 – O presente Regimento entrará em vigor na data 
de sua publicação após promulgação pelo Plenário.

Aditivo ao Regimento Interno
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada
Promulgado em 21 de outubro de 2020, na 57ª Reunião 

do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada.

CAPÍTULO VI
DO CARÁTER PÚBLICO E ABERTO DAS REUNIÕES
Artigo 19 - As reuniões do Grupo de Gestão da Opera-

ção Urbana Consorciada Água Espraiada - GG OUCAE serão 
abertas, conforme artigos 322, 356 e 357 da Lei Municipal nº 
16.050/2014, que trata da Gestão Democrática no âmbito da 
política urbana do Município de São Paulo, garantindo acesso 
público.

§ 1º. Poderão assistir às reuniões outras pessoas ou repre-
sentantes de diferentes órgãos ou entidades públicas ou priva-
das, cuja atuação interesse, direta ou indiretamente ao Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 
sendo desejado a comunicação à Coordenação com antecedên-
cia de 3 (três) dias da data marcada para reunião.

§ 2º. No caso de reuniões realizadas por meio de platafor-
mas de videoconferência, as reuniões serão transmitidas ao vivo 
por plataforma virtual, cujo acesso deverá ser disponibilizado 
junto à convocação e no sítio eletrônico da operação urbana, na 
página da SPUrbanismo, na internet.

CAPÍTULO VII
DO REGISTRO DAS REUNIÕES
Artigo 20 - A Secretaria Executiva do GG OUCAE deverá 

instruir processo administrativo contendo os documentos rela-
tivos à convocação, documentos enviados junto à convocação, 
lista de presença, apresentações, extratos, atas, termos de 
reuniões e demais documentos relevantes para a compreensão 
do conteúdo abordado na reunião.

Parágrafo único. Será dada publicidade ao número do pro-
cesso administrativo aos representantes.

Artigo 21 - As reuniões ordinárias, extraordinárias do Grupo 
de Gestão da OUCAE - GG OUCAE serão gravadas por meio de 
registro de áudio e/ou ferramenta de audiovisual.

§ 1º. As reuniões de comissões técnicas, oficinas e demais 
encontros não deliberativos também poderão ser gravados.

§ 2º. Os materiais obtidos pela gravação das reuniões e de-
mais encontros serão conservados em meio digital, por 5 (cinco) 
anos na Diretoria de Implementação de Projetos Urbanos - DIP 
e, após este período, descartado.

§ 3º. Os representantes do GG OUCAE terão acesso aos 
materiais para conferência de registros por escrito.

§ 4º. Demais interessados a terem acesso aos materiais 
deverão requerer oficialmente à SPUrbanismo.

Artigo 22 - Os registros das reuniões serão realizados, no 
mínimo, na forma de:

I - extrato e ata publicados no Diário Oficial da Cidade e no 
sítio eletrônico da SPUrbanismo, no caso das reuniões ordiná-
rias e extraordinárias;

II - termo de reunião publicado no sítio eletrônico da SPUr-
banismo, no caso das reuniões não deliberativas como oficinas, 
comissões técnicas e subcomissões.

Artigo 23 - As atas das reuniões ordinárias ou extraordiná-
rias serão redigidas pela Secretaria Executiva da reunião.

§ 1º. As atas deverão conter, no mínimo:
I - data, local e horário de início e término da reunião;
II - representantes presentes;
III - pauta;
IV - principais explanações que possibilitem o entendimen-

to do material apresentado e do debate entre os presentes;
V - as deliberações, explicitando os votos dos represen-

tantes;
VI - as declarações de voto ou de abstenção, quando 

solicitadas.
§ 2º. A minuta da ata será disponibilizada junto à con-

vocação da próxima reunião, para os representantes do GG 
OUCAE, que terão 7 (sete) dias corridos para exame e indicação 
de eventuais correções, por correio eletrônico previamente à 
reunião, ou presencialmente durante a reunião.

§ 3º. As atas aprovadas serão assinadas pelos representan-
tes presentes na reunião e posteriormente publicadas no Diário 
Oficial da Cidade e disponibilizadas no sítio eletrônico da SPUr-
banismo, em local apropriado e divulgado aos representantes 
do GG OUCAE.

Artigo 24 - O extrato será elaborado pela Secretaria Execu-
tiva do GG OUCAE e publicado no Diário Oficial da Cidade até 
7 (sete) dias corridos após a realização da reunião ordinária ou 
extraordinária e disponibilizadas no sítio eletrônico da SPUrba-
nismo, em local apropriado e disponibilizado aos representantes 
do GG OUCAE.

§ 1º. Os Extratos deverão conter, no mínimo:
I - data, local e horário de início e término da reunião;
II - representantes presentes;
III - pauta;
IV - relato sucinto dos relatórios apresentados e principais 

assuntos abordados;
V - os encaminhamentos;
V - o resultado das deliberações, explicitando o número 

de votos;
§ 2º. Os extratos serão publicados no Diário Oficial da Ci-

dade e disponibilizados no sítio eletrônico da SPUrbanismo, em 
local apropriado e divulgado aos representantes do GG OUCAE.

 1 (um) representante do Instituto de Engenharia de São 
Paulo – IE/SP

 1 (um) representante da Associação Paulista de Empresá-
rios de Obras Públicas – APEOP

 1 (um) representante do Sindicato das empresas de Com-
pra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo 
– SECOVI

 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Departamento de São Paulo – OAB/SP

 1 (um) representante da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade de São Paulo – FAU/USP

 1 (um) representante da União dos Movimentos de Mora-
dia e Associação de Moradores da Favelas

Seção III
Da Competência
Artigo 3° - São atribuições do Grupo de Gestão:
I. Controle geral da presente Operação Urbana Água Es-

praiada.
II. Formular e acompanhar os planos e projetos urbanísticos 

previstos no Programa de Intervenções.
III. Definir as prioridades de aplicação dos recursos de acor-

do com §2° do artigo 22 da Lei 13.260/01.
IV. Propor a revisão da Lei 13.260/01.
V. Fazer-se representar junto à Administração Pública na 

definição de políticas e priorização das intervenções para a área 
da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

VI. Identificar formas de atuação do Poder Público capazes 
de potencializar a consecução dos objetivos da Operação Urba-
na Consorciada Água Espraiada

VII. Propor eventual reajuste do valor mínimo para cada 
CEPAC, conforme § 1° artigo 11 da Lei 13.260/01.

VIII. Propor eventual ajuste dos percentuais de mescla de 
uso definidos no § 2° do artigo 6° da Lei 13.260/01.

IX. Contribuir para a estruturação de programa de ação 
para a solução do problema das habitações subnormais existen-
tes na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

X. Instruir as dúvidas surgidas quanto à aplicabilidade das 
disposições da lei 13.260/01 anteriormente à apreciação das 
mesmas pela Câmara Técnica de Legislação Urbana – CTLU.

XI. Elaborar e promulgar seu Regimento Interno.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Seção I
Da Coordenação
Artigo 4° - São atribuições da Coordenação no Grupo de 

Gestão:
I. Implementar o Programa de Intervenções definido na Lei 

13.260/01.
II. A supervisão geral de todas as atividades pertinentes às 

atribuições do Grupo de gestão, relacionadas no artigo 3° supra 
e do cumprimento dos prazos legais e regimentais previstos 
para a tramitação das propostas.

III. Convocar e presidir as reuniões.
IV. Submeter ao plenário os assuntos constantes da Ordem 

do Dia.
V. Decidir sobre questões de ordem.
VI. Cumprir e fazer cumprir o regimento.
VII. Promulgar as resoluções do Grupo de Gestão.
VIII. Submeter minutas de projetos de lei, de decretos ou 

de outras normas regulamentares à apreciação dos órgãos 
competentes.

IX. Comunicar aos órgãos e às entidades representadas os 
casos de ausência de seus representantes consultando-as sobre 
a conveniência de sua substituição.

X. Representar o Grupo de Gestão juntos às autoridades e 
aos órgãos públicos e privados.

XI. Dar encaminhamento às deliberações do Grupo de 
Gestão.

XII. Elaborar a ordem do Dia.
Seção II
Dos Representantes
Artigo 5° - Compete aos Representantes:
I. Proferir voto.
II. Sugerir as determinações necessárias para realização 

de pesquisas e estudos relacionados às atribuições do Grupo 
de Gestão.

§ 1º. Cada representante poderá externar publicamente seu 
ponto de vista, especialmente no caso de voto vencido.

§ 2º. Os representantes poderão ter vistas dos processos e 
projetos afetos à Operação Urbana.

CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES
Artigo 6° - O Grupo de Gestão da Operação Urbana Água 

Espraiada reunir-se-á ordinariamente uma vez à cada 90 (no-
venta) dias e extraordinariamente mediante a convocação.

§ 1º. As reuniões serão realizadas em dia, hora e local pre-
viamente designados pela Coordenação que fará a convocação 
dos representantes com pelo menos cinco dias de antecedência, 
juntando-se ao aviso a Ordem do Dia, na qual será especificado 
o objeto da reunião.

§ 2º. Os membros serão convocados através de ofício e por 
meio eletrônico.

§ 3º. As reuniões terão a duração de até 2 (duas) horas 
podendo ser prorrogada por mais 1 (uma) hora por deliberação 
dos presentes.

Artigo 7° - As reuniões do Grupo de Gestão deverão seguir 
a Ordem do Dia previamente definida, e dividem-se em duas 
partes:

I. Expediente
II. Ordem do Dia
§ 1º. O quórum mínimo a ser observado nas reuniões é de 

6 (seis) representantes para o início dos trabalhos e 9 (nove) 
representantes para as deliberações.

§ 2º. Não atingido o quórum de 9 (nove) representantes na 
1ª Reunião prevista para deliberação de uma matéria determi-
nada, esta será reapresentada na Reunião seguinte e poderá ser 
votada com o quórum mínimo para início dos trabalhos de 6 
(seis) representantes.

§ 3º. Os representantes deverão ser informados, quando da 
Convocação, das matérias a serem deliberadas.

Artigo 8° - Os trabalhos do expediente obedecerão à 
seguinte ordem:

I. Verificação de presença.
II. Leitura e aprovação da ata de reunião anterior.
III. Leitura e exposição dos relatórios e pareceres objetos 

das proposições.
IV. Uso da palavra por qualquer dos representantes visando 

assunto pertinente à Ordem do Dia.
Artigo 9° - Na fase dos trabalhos correspondentes à Ordem 

do dia, proceder-se-á:
I. À leitura ou exposição sumária dos relatórios e pareceres 

objeto das proposições.
II. À discussão e votação da matéria, observando-se a 

Ordem do Dia.
III. À deliberação.
Artigo 10 – Esgotado os assuntos do Expediente, passar-se-

-á imediatamente aos trabalhos da Ordem do Dia procedendo-
-se à verificação de existência de “quórum” regimental antes 
de qualquer deliberação.

Parágrafo Único – Constatada a inexistência de “quórum” 
regimental por mais de trinta minutos para a abertura dos tra-
balhos ou para deliberações, o Coordenador dará por suspensa 
ou encerrada a reunião.

Artigo 11 – As proposições submetidas à apreciação e 
decisão do Plenário, serão aprovadas por maioria de votos dos 
membros presentes à reunião.

Parágrafo Único – Para deliberação de Resoluções que 
visem aprovar propostas de modificação na legislação da Ope-
ração Urbana Consorciada Água Espraiada, ou dirimir questões 
omissas na legislação, dependerão da aprovação de no mínimo 
14 (quatorze) votos favoráveis dos 17 (dezessete) membros que 
compõem o Grupo de Gestão.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA, SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, 
RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2020 DE ACORDO COM ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Processo Fornecedor Objeto Qtde Unid Preço Unit. Preço Total
52012100 LETICIA DOS SANTOS PAES 12916837639 dvd - r (gravável) -disco compacto 500 UNI 1,1 550
282032100 MORIZETTI RESTAURANTE LTDA - EPP Café da Manha , reunião do dia 28/02 - apresentação equipe de trabalho 1 UNI 920 920
292032100 VALENCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Vigem a Serviço: MARINA A. KYRIOPOULOS, TRECHO - SÃO PAULO/ BRASILIA/SÃO 

PAULO, PERÍODO DE 09/03/2020 A 11/03/2020.
1 UNI 2.639,00 2.639,00

 DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA, SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, RE-
LATÓRIO DO MÊS DE JULHO/2020 DE ACORDO COM ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Processo Fornecedor Objeto Qtde Unid Preço Unit. Preço Total
322032100 CENOFISCO EDITORA 

DE PUBL ICAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS LTDA

Renovação Cenofisco - Resenhas Diária Online ,- Pacote 320 créditos em consultas/ano ( telefone e e-mail ), - CVI - 
Consultoria Virtual Ilimitada - acervo de perguntas e respostas atualizável, - substituição Tributária Nacional Online 
( 27 origens ), + Monitor de NCM - ST Online - PIS COFINS Online ,- Guia Trabalhista e Previdenciário Online, - Guia 
Contábil Online ,- Aplicativos Trab/Prev, Fiscal, Estadual e Federal, - Especiais Cenofisco ( Reforma Trabalhista, E-Social, 
FEC, Espaço Simples Nacional e outros assuntos de relevância na legislação que envolva procedimentos fiscais e 
trabalhistas e previdenciários )

1 UNI 3.600,00 3.600,00

332032200 LUIZ F IL IPE SAN-
TIAGO

Contratação de Assistente Técnico para atuar nos autos do Processo de Desapropriação, nos termos do Edital 01/2014 - 
PGM e da NA- 29.00 Processo nº - 1013801-50.2013.8.26.0053, área de 222,92m² (terreno e benfeitorias), imóvel Rua 
José Guerra 117 - CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL.

1 UNI 5.574,53 5.574,53

352032100 I GROUP CARE ASSI-
TENCIA MEDICA ES-
PECIALIZADA EIRELLI

Contratação de Teste - COVID 19. 200 UNI 245 49.000,00

362022100 MERCANTIL PANA-
MERICANA UNIFOR-
MES DO BRASIL LTDA

Máscara camada tripla – 3.500 unidades (50% branca e 50% preta) , sendo : Camada externa tecido tac-tel 100% po-
liéster Segunda camada tecido tnt 20g Camada interna de malha fio 30.1 100% algodão Logotipo SPObras sublimado 
em alta resolução Durabilidade 40 a 50 lavagens

3500 UNI 6 21.000,00

372032100 TN SANTOS CONTRO-
LE DE PRAGAS LTDA

“Descontaminação de áreas internas da São Paulo Obras,composta por: Andares e metragens:7° andar–579m2; 19° 
andar–251m2; 20° andar–629m2; 21° andar–629m2 - ÁREA TOTAL: 2.088 m²”

1 UNI 12.006,00 12.006,00

 DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA, SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, RELA-
TÓRIO DO MÊS DE AGOSTO/2020 DE ACORDO COM ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Processo Fornecedor Objeto Qtde Unid Preço Unit. Preço Total
382022100 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA alcool em gel 70º 5L. 5 UNI 42,65 213,25
382022100 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA alcool gel 70 - 440 ml Pump 200 UNI 7 1.400,00
382022100 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Saboneteira com reservatório 20 UNI 29,4 588
382022100 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Luva descartável transparente c/100 60 PCA 2,5 150
382022100 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Alcool 70 º liquido 50 UNI 5,1 255
382022100 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA Pulverizador em spray 20 UNI 7,2 144
392032100 GRAFICA PINA LTDA ME Cartões de Visita Personalizados 30 CENTO 180 5.400,00
392032100 GRAFICA PINA LTDA ME Cartões de Visita Personalizados, frente e 

verso
5 CENTO 240 1.200,00

392032100 GRAFICA PINA LTDA ME Cartões Comerciais 2 CENTO 180 360
402022100 DISPLAY STYLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Totem display de álcool Gel , branco fosco 

e adesivo.
5 UNI 448 2.240,00

 DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA, SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, RELA-
TÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2020 DE ACORDO COM ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Processo Fornecedor Objeto Qtde Unid Preço Unit. Preço Total
422042100 ANDREZZA DE CASSIA FERNANDES 

CACULA 36883928847
ESTABILIZADOR BI VOLT AUTOMÁTICO - TENSÃO ENTRADA 115/127/220V ~ SAÍDA 115V - 
POTÊNCIA 500 VA W - - 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14

20 UNI 115 2.300,00

492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA PARAFUSO GN35 5 UNI 6,23 31,15
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA MONTANTE 70 X 30 X 3000 MM 69 UNI 15,44 1.065,36
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA GUIA 70 X 30 X 3000MM 29 UNI 12,95 375,55
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA PAINEL STANDARD 12,5 X 1200 X 1800 MM 96 UNI 24,5 2.352,00
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA KIT PORTA COMPLETA 82 PRIMED 95MM ESQ. 2 UNI 302,93 605,86
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA KIT PORTA COMPLETA 82 PRIMED 95MM DIR. 1 UNI 302,93 302,93
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA MASSA PRONTA 15 KG 2 UNI 31,72 63,44
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA ROLOS FITA DE PAPEL MICROPERFURADA DE 90 ML 5 UNI 23,1 115,5
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA FITA PARA CANTO METALICA - ROLO 30ML 1 UNI 70,1 70,1
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA GESSO COLA MOLDURA 20 kg 1 UNI 39,58 39,58
492022100 PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA frete 1 UNI 0 0


