
terça-feira, 8 de outubro de 2019 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 64 (190) – 55

de Habitação, Luis Henrique Tibiriça Ramos informou sobre a 
contratação da obra de HIS Coliseu, sobre o início do trabalho 
técnico social, a remoção das famílias e respectivo auxílio 
mudança para as famílias que ainda residem na Comunidade 
Coliseu; informou também que a contratação da execução da 
quadra esportiva na comunidade Real Parque está em análise 
na assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Habitação. 
Seguiram questionamentos e manifestação dos representantes. 
Na sequência a representante titular da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes, Denise Maria Saliba Dias Gomes e 
técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET apre-
sentaram informações acerca do projeto do plano cicloviário de 
apoio à intervenção da Avenida Santo Amaro, e falam também 
sobre a intervenção das obras complementares da ciclovia Faria 
Lima junto às Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. Seguiram 
questionamentos e manifestação dos representantes. Em se-
guida a representante suplente da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Urbana e Obras, Ligia M. Basso Lamberti informou 
sobre a contratação da licitação da Ciclopassarela Bernardo 
Goldfarb; sobre a requalificação da Avenida Santo Amaro; e 
apresentou cronograma das intervenções no Largo da Batata. 
Para o item III da Ordem do Dia a representante suplente da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Ligia M. 
Basso Lamberti apresentou a proposta de enterramento de rede 
de energia em ruas do entorno do Largo da Batata. Seguiram 
questionamentos e manifestação dos representantes. O Grupo 
de Gestão decidiu encaminhar a deliberação do enterramento 
das redes de energia em ruas do entorno do Largo da Batata 
para a próxima reunião ordinária, após a realização do leilão e 
de um relatório de impacto junto às demais intervenções previs-
tas. A Diretora de Gestão das Operações Urbanas, Denise Lopes 
de Souza informou sobre o próximo leilão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, com previsão para sua realização na 
segunda quinzena de outubro de 2019. Seguiram questiona-
mentos e manifestação dos representantes. Seguindo com o úl-
timo informe a representante suplente da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e Obras, Ligia M. Basso Lamberti falou 
da previsão de licitar os estudos do Boulevard JK em outubro 
de 2019. Seguiram questionamentos e esclarecimentos da co-
ordenação. Encerramento: A representante titular da São Paulo 
Urbanismo, Rosa Maria Miraldo, agradeceu a presença de todos 
os representantes encerrando a reunião às 16h55.

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICAÇÃO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

 ATA DE ABERTURA - 2ªSESSÃO PÚBLICA
CONCORRÊNCIA Nº001/PREF/SECOM/2018
PROCESSO SEI Nº 6069.2017/0000023-6
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-

ção de serviços de assessoria de imprensa e comunicação para 
a PREF/SECOM, que na qualidade de órgão central exerce as 
funções de coordenação e gerenciamento, no âmbito da Admi-
nistração Pública Municipal.

ASSUNTO: Sessão Pública para Divulgação de Notas Técni-
cas avaliadas pela Subcomissão Técnica

ATA DE ABERTURA - 2º SESSÃO PÚBLICA
Aos 07 de outubro de 2019, às 14:15h, a Comissão Especial 

de Licitação, constituída conforme publicação do Diário Oficial 
da Cidade, bem como os interessados e servidores constantes 
na lista de presença anexa, na Sala de Coletivas do Gabinete do 
Prefeito, localizada no 6º andar do prédio situado no Viaduto do 
Chá nº 15, Centro, São Paulo, reuniram-se para a sessão pública 
para Divulgação de Notas Técnicas avaliadas pela Subcomissão 
Técnica, nos termos do item 12.4 do Edital.

Inicialmente, foi questionado se alguma licitante iria rea-
lizar novo credenciamento para a sessão, o que foi solicitado 
pela empresa GBR Participações Ltda. (CNPJ 04.016.368/0001-
07), que credenciou a Sra. Danusa Vieira Etcheverria Simões, 
RG 1.073.821.561 SJS/DI RS e pela empresa Agência Ideal 
Comunicação Ltda. (CNPJ 07.479.559/0001-95), que credenciou 
a Sra. Viviane Alvarenga de Freitas, RG 23.921.249-6, SSP SP, 
conjuntamente com outros quatro representantes, conforme 
documentação apresentada.

A Comissão deu ciência aos licitantes que, nos termos da 
ATA de Deliberação do dia 30/09/2019, foram, por unanimida-
de, HOMOLOGADOS os resultados apresentados pela Subcomis-
são Técnica, nos termos do item 12, in fine, do Edital.

Em prosseguimento, foram realizados os cálculos do Índice 
de Pontuação das Propostas Técnicas (IPPT) – item 12.2 do 
Edital, alcançando-se os seguintes valores:

NOTAS PROPOSTA TÉCNICA
Empresa Total de Pontos 

Obtidos na avalia-
ção - TP

Maior Total de pon-
tos verificados entre 
as licitantes – MTP

IPPT

1 AGENCIA IDEAL COMUNICAÇÃO 
LTDA

45,667 56,953 56,129

2 CDN COMUNICAÇÃO CORPORATI-
VA LTDA

42,000 56,953 51,622

3 FATOR F INTELIGENCIA E COMUNI-
CAÇÃO LTDA

51,798 56,953 63,664

4 FSB DIVULGAÇÃO LTDA 56,953 56,953 70,000
5 GBR PARTICIPAÇÕES LTDA 44,240 56,953 54,375
6 GIUSTI COMUNICAÇÃO LTDA 50,217 56,953 61,721
7 GOTCHA COMUNICAÇÃO E PARTICI-

PAÇÕES EIRELI
54,667 56,953 67,190

8 INFORME COMUNICAÇÃO INTE-
GRADA SS

42,853 56,953 52,670

9 MEGAHUB MARKETING DIGITAL 
LTDA

19,907 56,953 24,467

10 OTRANTO LEBEIS E ETHEL PRO-
PAGANDA E MARKETING LTDA 
- MKTMIX

16,667 56,953 20,485

11 S2PUBLICON COMUNICAÇÃO INTE-
GRADA LTDA

43,698 56,953 53,708

O que resulta na seguinte classificação das Propostas 
Técnicas:

COLOCAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA - NOTA TÉCNICA
Empresa IPPT

1º FSB DIVULGAÇÃO LTDA 70,000
2º GOTCHA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI 67,190
3º FATOR F INTELIGENCIA E COMUNICAÇÃO LTDA 63,664
4º GIUSTI COMUNICAÇÃO LTDA 61,721
5º AGENCIA IDEAL COMUNICAÇÃO LTDA 56,129
6º GBR PARTICIPAÇÕES LTDA 54,375
7º S2PUBLICON COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 53,708
8º INFORME COMUNICAÇÃO INTEGRADA SS 52,670
9º CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA 51,622
desclassifi-
cada

MEGAHUB MARKETING DIGITAL LTDA 24,467

desclassifi-
cada

OTRANTO LEBEIS E ETHEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA – 
MKTMIX

20,485

Ressalta a Comissão Especial que as empresas MEGAHUB 
MARKETING DIGITAL LTDA e OTRANTO LEBEIS E ETHEL PROPA-
GANDA E MARKETING LTDA – MKTMIX foram desclassificadas, 
pois não atingiram no total, a nota mínima de 35 (trinta e 
cinco) pontos no IPPT, em conformidade com o descrito no item 
12.2.1 do Edital.

A Presidente da Comissão consultou aos licitantes se 
abririam mão do prazo recursal, e foi afirmado por todas as 
empresas participantes que haveria intenção de verificar a do-

ações ambientais interessadas em participar da eleição do 
CONFEMA:

• Até 14 de outubro de 2019, as OSCs interessadas de-
verão se cadastrar (ou atualizar seus dados) para participarem 
da assembleia que elegerá as OSCs representantes no CON-
FEMA, preenchendo a ficha de cadastro disponível na página 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_am-
biente/confema/cadastramento_de_ongs/, e encaminhando-a, 
junto com a documentação necessária para a Coordenação de 
Gestão dos Colegiados da SVMA (CONFEMA), situada à Rua do 
Paraíso, 387, 1º andar, Paraíso.

• Dia 21 de outubro de 2019, às 18h30, será realizada 
a assembleia para eleição das OSCs que farão parte da com-
posição do CONFEMA, no período 2019/2021. A assembleia 
realizar-se-á na Sala de Reuniões situada à Rua do Paraíso, 
387 – Sala de Reuniões - Térreo. Serão eleitos 2 (dois) represen-
tantes titulares e 2 (dois) suplentes das OSCs. Para composição 
do CONFEMA será considerado o número de votos e gênero, 
conforme Decreto nº 56.021 de 31 de março de 2015, que regu-
lamenta a Lei nº 15.946 de 23 de dezembro de 2013.

• Informações: tel: 5187-0302.
Eduardo de Castro
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE

 DESPACHO
Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento 

da Gerência de Serviços Administrativos, conforme Proces-
so SEI nº 7610.2019/0002998-2 e baseado nas disposições 
legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I 
da Lei 10513/88, bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto 
48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a 
Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em 
nome do funcionário Sidkley Santos Matos, RE nº 6715-6, CPF 
nº 134.782.488-09, referente ao mês de Outubro de 2019, com 
a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), onerando a dotação 83.
10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.

 DESPACHO
Objetivando atender às necessidades de pronto paga-

mento da Diretoria Técnica, conforme Processo SEI nº 
7610.2019/0002999-0 e baseado nas disposições legais atinen-
tes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I da Lei 10513/88, 
bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto 48.592/07 e Portaria 
SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Norma COHAB/
GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome do 
funcionário Nilson Edson Leonidas, RE nº 5766-5 , CPF nº 
063.099.838-81, referente ao mês de Outubro de 2019, com a 
emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento 
no valor de R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), onerando 
a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DA 42º REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA FARIA LIMA

Data da reunião: 24 de setembro de 2019
Local: Rua São Bento, 405 – 15º andar – sala 154/ Edifício 

Martinelli
PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presen-

ça; II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 206, de 15 de agosto 
de 2019, designa os senhores SÉRGIO QUINTERO e ALBERTO 
MUSSALLEM para, na qualidade de titular e suplente, respecti-
vamente, e como representantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima; Publicação D.O.C. – Portaria 455, de 
05 de setembro de 2019, designa as senhoras CAMILA SAVIOLI 
SILVEIRA e ISADORA FERNANDES BORGES DE OLIVEIRA para, 
na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como 
representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, inte-
grarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 
Faria Lima; III. Leitura e Aprovação da ata da 41ª Reunião 
Ordinária (26/06/2019) do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima; Ordem do Dia: I. Aspectos 
Financeiros; II. Andamento das intervenções: a. Quadro Físico-
-Financeiro Trimestral Geral; b. Detalhamento das Ações – HIS 
Coliseu; HIS Real Parque; Transposições Cicloviárias das Pontes 
Cidade Universitária e Jaguaré; Melhoramento Urbanístico da 
Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopassarela Bernardo 
Goldfarb. III. Deliberação: enterramento das redes de energia 
em ruas do entorno do Largo da Batata; IV. Informe: ciência 
ao processo SEI nº 6014.2019/0002346-9 – auxílio mudança 
para as famílias que ainda residem na Comunidade Coliseu. 
I) A Assessora da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas, 
representante titular da São Paulo Urbanismo, Rosa Maria 
Miraldo iniciou a reunião às 15h12min, verificada a presença 
dos seguintes representantes: Arlete dos Anjos Grespan repre-
sentante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano; Ligia M. Basso Lamberti representante suplente da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; Denise 
Maria Saliba Dias Gomes representante titular da Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes; Luiz Henrique Tibiriçá 
Ramos representante suplente da Secretaria Municipal de 
Habitação; Ana Cristina Archangeletti representante suplente 
da Secretaria Municipal das Subprefeituras; Camila Saviolli Sil-
veira representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil; 
Isadora Fernandes Borges de Oliveira representante suplente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil; Eduardo Della Manna repre-
sentante titular do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais 
de São Paulo – SECOVI; Gabriela Sayd Mogames representante 
suplente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação 
e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 
Paulo – SECOVI; Maria Beatriz Rufino representante titular 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo; Rosana Maria dos Santos representante titular da 
Associação dos representantes dos moradores de Favela do 
perímetro da Operação Urbana. II) A coordenação deu posse 
aos senhores Sérgio Quintero e Alberto Mussallem para, na 
qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como repre-
sentantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, integrar 
o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima; e as senhoras Camila Savioli Silveira e Isadora Fernandes 
Borges de Oliveira para, na qualidade de titular e suplente, res-
pectivamente, e como representantes do Instituto de Arquitetos 
do Brasil - IAB, integrarem o Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima. III) O Grupo de Gestão aprovou 
a ata da 41ª Reunião Ordinária (26/06/2019) por unanimidade. 
Ordem do dia: I) A Gerente de Gestão Financeira das Operações 
Urbanas da São Paulo Urbanismo, Maria de Fatima do N. Niy 
apresentou os aspectos financeiros da Operação Urbana, segui-
ram questionamentos e esclarecimentos da Coordenação. II) a) 
A coordenação apresentou o quadro físico-financeiro trimestral 
geral. II) b) O representante suplente da Secretaria Municipal 

Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o lau-
do de comprovação do atendimento das obrigações contidas no 
TCA assinado pelo Sr. Mauricio Bartolo Salles, portador do CPF/
MF nº 270.688.598-01 e Thais Eyre Manfrim, portadora do CPF/
MF nº 292.688.888-07, representantes da empresa ARENA 11 
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CNPJ/MF nº 13.939.550/0001-12, 
para declarar o que segue: 1 – que nos termos do despacho 
de fls. 68, publicado em 29/08/2014, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº. 244/2014, publicado em 
09/09/2014, página 30, às fls. 74 a 77 e seu Aditivo 01, publica-
do no DOC em 23/12/2016, pág. 29, sob fl. 167, o interessado 
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação 
pelos cortes e transplantes autorizados e realizados na Rua 
Carolina Fonseca, nº 453, Itaquera, São Paulo, SP; 2 – que houve 
recebimento provisório, publicado no D.O.C. de 05/12/2017, pá-
gina 125, às fls. 209 e 210, em razão da expedição do “Habite-
-se” com Auto de Conclusão nos termos do parágrafo único do 
artigo 10º da Lei Municipal nº 10.365/87, atendendo, também, a 
obs nº 1 do Apostilamento de Alvará de Aprovação e Execução 
de Edificação Nova nº 2012/33364-04 emitido em 02/04/2015, 
às fls. 207 dos autos; 3 – que as cláusulas do TCA e os prazos 
de manutenção e conservação do manejo arbóreo, estabeleci-
dos no item 8 do Certificado de Recebimento Provisório, foram 
cumpridos em 26/03/2019, conforme relatório de vistoria da 
Bióloga Milena Toselli às fls. 233 /233 (verso) dos autos. Con-
forme concluiu a Assessoria da Coordenação de Licenciamento 
Ambiental, o compromissado cumpriu o Termo de Compromisso 
Ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não 
ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas 
na Lei 10.365/87. Este Certificado é expedido tendo em vista o 
encerramento do processo.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387 andar térreo, de segunda a sexta-
-feira,das 11h às 16:30 h., mediante procuração com 
firma reconhecida ou cópia autenticada.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 233/14 
Processo nº 2013-0.269.423-1 Aos 06 (seis) dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e dezessete, na sede da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da Prefei-
tura 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 con-
tidas no TCA assinado pelo Antonio Tadeu Jallad, CPF/MF nº 
035.027.148-86 e Ubirajara Spessoto de Camargo Freitas, CPF/
MF nº 030.086.368-37, representantes da empresa Sanay B/
Sinco 25 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ/MF nº 
18.353.393/0001-82, para declarar o que segue: 1 – que nos 
termos do despacho de fls. 120, publicado em 27/08/2014, 
proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº. 
233/2014, publicado em 18/09/2014, página 26, às fls. 127 a 
131, o interessado executou as obrigações e serviços pactuados 
em compensação pelos cortes e transplantes autorizados e 
realizados na Rua Mourato Coelho, n°s 1.151, 1.159, 1.169, 
1.175 e 1.181, Vila Madalena, São Paulo - SP; 2 – que houve 
recebimento provisório, publicado no D.O.C. de 17/08/2016, 
página 47, às fls. 208/208 (verso), em razão da expedição do 
“Habite-se” com Auto de Conclusão nos termos do parágrafo 
único do artigo 10º da Lei Municipal nº 10.365/87, atendendo, 
também, a nota nº 5 do Alvará de Execução de Edificação Nova 
nº 2014/22257-00 emitido em 14/10/2014, às fls. 134 e 135 dos 
autos; 3 – que as cláusulas do TCA e os prazos de manutenção 
e conservação do manejo arbóreo, estabelecidos no item 8 do 
Certificado de Recebimento Provisório, foram cumpridos em 
22/03/2018, conforme relatório de vistoria da bióloga Milena 
Toselli às fls. 299 dos autos. Conforme concluiu a Assessoria da 
Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado 
cumpriu o Termo de Compromisso Ambiental, dentro das espe-
cificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações e 
responsabilidades previstas na Lei 10.365/87. Este Certificado é 
expedido tendo em vista o encerramento do processo.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387 andar térreo, de segunda a sexta-
-feira,das 11h às 16:30 h., mediante procuração com 
firma reconhecida ou cópia autenticada.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINI-
TIVO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 
390/2014 Processo nº 2013-0.359.540-7 Aos 13 (treze) 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 Edgard Karnick 
Nahas, inscrito no CPF/MF sob nº 042.090.618-59, e por 
Rony Magid, inscrito no CPF/MF sob nº 224.390.828-05, 
representantes da empresa BR CORP DIÁLOGO EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
nº 16.717.131/0001-24, para declarar o que segue: 1 – que 
nos termos do despacho de fls. 152, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 390/2014, publicado no 
DOC em 11/11/2014, pág. 28, sob fls. 160 a 164 dos autos, 
o interessado executou as obrigações e serviços pactuados 
em compensação pelos cortes e transplantes autorizados e 
realizados na Rua Coronel Diogo, nºs 1.192, 1.200, 1.206 e 
1.208 (lotes 03 e 04 da Quadra 06), 1.230 (parte dos lotes 02 
e 03 da Quadra 06) e 1.220 e Rua Júlio de Menezes, nºs 48 e 
56 – Vila Deodoro - Aclimação, São Paulo - SP; 2 – que houve 
recebimento provisório, publicado no D.O.C. de 03/03/2018, 
página 72, às fls. 234 e 235, em razão da expedição do 
“Habite-se” com Auto de Conclusão nos termos do parágra-
fo único do artigo 10º da Lei Municipal nº 10.365/87, aten-
dendo, também, a ressalva nº 6 do Alvará de Execução de 
Edificação Nova nº 2015/16766-00 emitido em 05/08/2015, 
às fls. 167 e 168 dos autos; 3 – que as cláusulas do TCA e 
os prazos de manutenção e conservação do manejo arbóreo, 
estabelecidos no item 9 do Certificado de Recebimento Pro-
visório, foram cumpridos em 17/01/2019, conforme relatório 
de vistoria da bióloga Maria Augusta Miranda Ribeiro às 
fls. 258 e 259 dos autos. Conforme concluiu a Assessoria da 
Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado 
cumpriu o Termo de Compromisso Ambiental, dentro das 
especificações técnicas exigidas, não ficando isento das 
obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87. 
Este Certificado é expedido tendo em vista o encerramento 
do processo.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387 andar térreo, de segunda a sexta-
-feira,das 11h às 16:30 h., mediante procuração com 
firma reconhecida ou cópia autenticada.

 DEPTO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOS COLEGIA-
DOS - CGC

Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - FEMA

EDITAL 01/FEMA/2019
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município 

de São Paulo, Presidente do Conselho do Fundo Especial do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA, 
faz saber que:

Encontra-se aberto o prazo para cadastramento, na 
SVMA, de Organizações da Sociedade Civil com atuação em 

e Cláusula Quarta, realizados no endereço do TCA, nos lotes 06, 
11, 12 e 13, foram vistoriados em 17/09/2019 pelo Engº Agrº 
Hong Tsi Pan e dados como executados a contento, com pequena 
alteração locacional, devido a instalações hidráulicas e elétricas, 
conforme relatório às fls. 709 e 710 dos autos; 4 – que a conver-
são de mudas em depósito no FEMA – Fundo Especial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estabelecida na Cláu-
sula Primeira, item 1.1.9 e na Cláusula Quinta, foi recebida em 
31/01/2017, conforme Documento de Recolhimento ou Depósito 
– DRD nº 294/2017, à fl. 328 dos autos; 5 – que a implantação 
da calçada verde foi realizada conforme Cláusula Primeira, item 
1.1.10, sendo vistoriada em 17/09/2019 e dada como executada 
nos lotes 06, 11, 12 e 13, pelo Engº Agrº Hong Tsi Pan, conforme 
relatório às fls. 709 e 710 dos autos; 6 – que as áreas verdes e 
permeáveis, estabelecidas na Cláusula Sexta, foram vistoriadas 
em 17/09/2019 pelo Engº Agrº Hong Tsi Pan e foram implantadas 
nos lotes 06, 11, 12 e 13, conforme PCA aprovado, a fl. 367, 
como consta do relatório às fls. 709 e 710 dos autos;

7 – que o prazo de conservação e manutenção do mane-
jo conforme determinado no TCA: dos transplantes internos 
expirou em 28/11/2018; dos plantios referentes aos lotes 06, 
11, 12 e 13 se estenderá até 10/09/2020. 8 – a emissão do 
presente Termo de Recebimento Parcial é efetuada nos termos 
do previsto na Portaria nº 130/SVMA-G/2013, item 42, “b”, me-
diante submissão do interessado à sanção prevista no Termo de 
Compromisso Ambiental – TCA, nos casos de descumprimento 
das obrigações remanescentes, valor esse que será recolhido ao 
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel – FEMA; 9 – que não será autorizada pela municipalidade a 
transferência de titularidade do TCA nº 415/2016, até o cumpri-
mento integral das obrigações remanescentes quanto ao plan-
tio e implantação de calçada verde e áreas verdes e permeáveis 
do restante do empreendimento; A emissão do presente recebi-
mento parcial é efetuada tendo em vista a expedição do “Ha-
bite-se Parcial” ou Auto de Conclusão Parcial para a área cons-
truída – lotes 06, 11, 12 e 13, nos termos do parágrafo único do 
artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo, também, 
a ressalva nº 6 do Projeto Modificativo de Alvará de Aprovação 
e Execução Nova nº 2016/26947-02, emitido em 13/11/2017, 
às fls. 368 a 378 dos autos. Conforme concluiu a Assessoria da 
Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado 
cumpriu parcialmente 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. Conforme Decreto nº 57.414 de 
27/10/2016, o interessado está isento do pagamento referente 
ao preço público de serviços de elaboração deste certificado 
(Conjunto Habitacional de Interesse Social – HIS).

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387 andar térreo, de segunda a sexta-
-feira,das 11h às 16:30 h., mediante procuração com 
firma reconhecida ou cópia autenticada.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 161/16 
Processo nº 2015-0.284.371-0 Aos 13 (treze) dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezoito, 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 por Katia Cristina Lanzelotti da Silva, portadora do 
CPF/MF nº 160.498.838-07 e Adriana de Fátima Penha, porta-
dora do CPF/MF n° 246.774.318-76 representante da empresa 
Tenda Negócios Imobiliários S.A, CNPJ/MF nº 09.625.762/0001-
58, para declarar o que segue: 1 – que nos termos do despacho 
de fls. 100, publicado em 25/03/2016, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº. 161/2016, publicado em 
05/04/2016, página 19, às fls. 120 a 123, o interessado execu-
tou as obrigações e serviços pactuados em compensação pelos 
cortes autorizados e realizados na Rua Vaticano, nºs 222/226 
(numeração irregular), Jardim João XXIII, Butantã, São Paulo - 
SP; 2 – que houve recebimento provisório, publicado no D.O.C. 
de 24/03/2018, página 95, às fls. 154/154 (verso), em razão da 
expedição do “Habite-se” com Auto de Conclusão nos termos 
do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº 10.365/87, 
atendendo, também, a ressalva nº 6 do Alvará de Execução de 
Edificação Nova nº 2016/19354-00, emitido em 27/09/2016, 
às fls. 139 e 140 dos autos; 3 – que as cláusulas do TCA e os 
prazos de manutenção e conservação do manejo arbóreo, esta-
belecidos no item 5 do Certificado de Recebimento Provisório, 
foram cumpridos em 28/03/2019, conforme relatório de vistoria 
da Eng.ª Agr.ª Ingrid de Gois Schult às fls. 171 dos autos.Con-
forme concluiu a Assessoria da Coordenação de Licenciamento 
Ambiental, o compromissado cumpriu o Termo de Compromisso 
Ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não 
ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas 
na Lei 10.365/87. Este Certificado é expedido tendo em vista 
o encerramento do processo. Conforme Decreto nº 57.414 de 
27/10/2016, o interessado está isento do pagamento referente 
ao preço público de serviços de elaboração deste certificado 
(Conjunto Habitacional de Interesse Social – HIS).

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387 andar térreo, de segunda a sexta-
-feira,das 11h às 16:30 h., mediante procuração com 
firma reconhecida ou cópia autenticada.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 265/16 
Processo nº 2016-0.091.967-3 Aos 25 (vinte e cinco) dias 
do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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 lau-
do de comprovação do atendimento das obrigações contidas no 
TCA assinado pela Adriana de Fátima Penha, inscrita no CPF/MF 
sob nº 246.774.318-76 e Kátia Cristina Lanzelotti da Silva, ins-
crito no CPF/MF sob nº 160.498.838-07, representantes da em-
presa TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob nº 09.625.762/0001-58, para declarar o que segue:

1 – que nos termos do despacho de fls. 140, publicado em 
06/07/2016, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do 
TCA nº. 265/2016, publicado em 16/07/2016, página 30, às fls. 
146 a 149, o interessado executou as obrigações e serviços pac-
tuados em compensação pelos cortes autorizados e realizados 
na Rua Kenkiti Shimomoto X Rua Emilia Pilon, Butantã – São 
Paulo – SP.; 2 – que houve recebimento provisório, publicado 
no D.O.C. de 14/12/2017, página 70, às fls. 185/185 (verso), em 
razão da expedição do “Habite-se” com Auto de Conclusão nos 
termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº 
10.365/87, atendendo, também, a ressalva nº 6 do Apostilamen-
to de Alvará de Execução de Edificação Nova nº 2016/21038-01 
emitido em 30/01/2017, às fls. 175 e 176 dos autos; 3 – que as 
cláusulas do TCA e os prazos de manutenção e conservação do 
manejo arbóreo, estabelecidos no item 5 do Certificado de Rece-
bimento Provisório, foram cumpridos em 09/01/2018, conforme 
relatório de vistoria da Eng.º Agr. Sérgio M. Arimori às fls. 206 
dos autos. Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de 
Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o Termo 
de Compromisso Ambiental, dentro das especificações técnicas 
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades 
previstas na Lei 10.365/87. Este Certificado é expedido tendo 
em vista o encerramento do processo. Conforme Decreto nº 
57.414 de 27/10/2016, o interessado está isento do pagamento 
referente ao preço público de serviços de elaboração deste certi-
ficado (Conjunto Habitacional de Interesse Social – HIS).

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387 andar térreo, de segunda a sexta-
-feira,das 11h às 16:30 h., mediante procuração com 
firma reconhecida ou cópia autenticada.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 244/14 
Processo nº 2014-0.155.779-8 Aos 27 (vinte e sete) dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
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