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tratação estudos complementares de contaminação de imóvel 
da fase 1, ocupado pelo antigo Auto Posto Biriba. Concluída em 
19/10/20 a implantação da ciclofaixa nas Ruas Costa Carvalho, 
Sumidouro, Eugênio de Medeiros e Capri implantada pela CET. 
Apresenta cronograma e quadro de investimentos atualizado 
com os valores executados, previsto e total. Demonstra imagens 
da ciclofaixa implantada. Ciclopassarela Bernardo Goldfarb (in-
tervenção prevista para travessia de ciclistas e pedestres sobre 
o Rio Pinheiros com ligação entre Rua Eugênio de Medeiros e 
Praça Oliveira Penteado) - Contrato do Projeto Executivo reto-
mado em 15/10/2020 depois de aditado em valor e prazo, por 
razões técnicas (R$ 278.704,68 com previsão de conclusão até 
julho/21). Projeto enviado para formalização da aprovação de 
EMAE e CPTM. Obtidas renovações das autorizações e iniciadas 
as sondagens necessárias para detalhamento executivo. Infor-
ma sobre a dispensa do licenciamento ambiental e a necessida-
de de obtenção de outorga para travessia e TCA. Apresenta 
cronograma e quadro de investimentos atualizado com os valo-
res executados, previsto e total. Boulevard Av. Juscelino Kubits-
chek - Termo de referência e orçamento concluídos e edital em 
elaboração pela SPOBRAS para contratação de novos estudos 
de tráfego, projetos básico e executivo e dos estudos ambien-
tais (R$ 7.514.712,50 data-base jul/20, sendo R$ 505.180,16 
relativos ao estudo de tráfego). Apresenta cronograma e quadro 
de investimentos atualizado com os valores executados, previs-
to e total. Ciclopassarela HIS Panorama e Real Parque - Em ela-
boração Edital para contratação dos projetos básico e executivo 
e dos estudos ambientais. Apresenta cronograma e quadro de 
investimentos atualizado com os valores executados, previsto e 
total. Prolongamento da Av. Faria Lima e Ligação Av. Bandeiran-
tes - Aguardam aprovação do Projeto de Lei 351/2018 para ela-
boração do Edital de licitação dos projetos básico e executivo e 
dos estudos ambientais. Esse projeto de lei, com traçado alter-
nativo para redução de desapropriações, obteve manifestações 
favoráveis das seguintes Comissões: Constituição, Justiça e Le-
gislação Participativa (Parecer 1274 de 22/08/2018); Política Ur-
bana, Metropolitana e Meio Ambiente (Parecer 2085 de 
06/11/2019); Administração Pública (Parecer 834 de 
02/09/2020) e Trânsito, Transporte e Atividade Econômica (Pare-
cer 1097- 28/10/2020), restando somente manifestação da Co-
missão de Finanças e Orçamento para posterior votação em 
plenária. Valor total previsto de R$ 263.100.000. Sr. Eduardo J. 
de Carvalho Júnior questiona sobre a perspectiva de realização 
de novo leilão, ressaltando o interesse por parte dos investido-
res e a oportunidade de arrecadação de novos recursos para 
continuidade das obras com a venda dos CEPACs que ainda es-
tão disponíveis. Sra. Denise Lopes de Souza informa que os es-
tudos necessários para envio à Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM estão sendo finalizados e deverão ser encaminhados até 
o final de novembro. Compromete-se a fazer informe ao Grupo 
de Gestão sobre a conclusão dos estudos e envio à CVM. Aber-
ta a palavra aos convidados, Sr. Sacha Tom Hart ressalta que a 
futura Ciclopassarela Marina Harkot é uma exigência legal da 
OUCFL desde 1994 e pede urgência na recuperação e sinaliza-
ção da calçada da ponte Eusébio Matoso, que está em péssimas 
condições e é disputada por pedestres e ciclistas para a fazer a 
transposição do rio. Sra. Denise Lopes de Souza considera que 
essa demanda pode ser encaminhada de forma mais rápida 
junto à Subprefeitura, através de adesão às atas de registro de 
preço, como contrato já existente, utilizando recursos da OUCFL 
e solicita que SPObras faça a identificação e quantificação do 
serviço a ser realizado. Sra. Patrícia Saran consulta os presentes 
sobre a possibilidade de continuidade da reunião, por já ter al-
cançado as 2 horas de duração. Dando sequência ao item III.a., 
Sra. Denise Lopes de Souza justifica a ausência do Sr. Luis Edu-
ardo S. Brettas e passa a apresentar a Requalificação de Espa-
ços Públicos de Áreas da OUCFL - Informa que foram concluídos 
os produtos P1 “Diagnóstico e levantamento das necessida-
des”, P2 “Relatório consolidado das necessidades” e P4 “Estu-
dos preliminares e tipologias de seções típicas” e que o P3 
“Relatório com programa de necessidades priorizado” será fi-
nalizado até o final do mês. Apresenta algumas imagens desses 
produtos: Sistema Cicloviário do P1, Tipologia padrão de faixa 
de estacionamento permeável com plantio arbóreo do P2 e 
Exemplo de tipologia padrão definida para interseção viária do 
P4. Ressalta que para implementação dessa ação estão disponi-
bilizados recursos da ordem R$ 59.000.000. Sra. Regina Maiello 
Villela faz ressalva de que esses estudos ainda não foram apre-
sentados à CET e que as tipologias carecem de ajustes, ficando 
acordado entre os presentes, a inclusão de nota nos slides 
apresentados indicando a necessidade de submissão à análise 
da CET e que a representante titular de SMDU encaminhará so-
licitação à área responsável para que esses produtos sejam vali-
dados pela CET anteriormente à finalização do contrato. Pas-
sando ao item III.b da Ordem do Dia, Sra. Maria Teresa Stape 
Affleck, Gerente de Planejamento e Monitoramento da SPUrba-
nismo, registra seus sentimentos pela morte da Sra. Marina Ha-
rkot e passa a apresentar o Quadro Físico-Financeiro Geral, 
destacando que a compilação das informações financeiras com 
o andamento das intervenções descrito pelos órgãos executores 
fornece um panorama integrado de todas as ações (concluídas, 
em andamento e previstas). Trata-se de um quadro dinâmico, 
que permite ver o horizonte da OUCFL, destacando os seguintes 
tota is  a té  Setembro/2020: Ações  Executadas  (R$ 
1.990.007.561), Investimentos a executar (R$ 1.265.291.980) e 
Saldo OUCFL (R$ 895.408.396). Sobre as intervenções em anda-
mento, apresenta o horizonte de finalização das obras para 
cada uma das intervenções, com base nas informações presta-
das pelos órgãos executores. Destaca dificuldades e interferên-
cias da obra da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb, com horizon-
te para 2023. Segue a pauta para o item IV. Proposta de 
inclusão no Regimento Interno do Grupo de Gestão de capítulo 
regulador de abertura ao público em geral das reuniões do co-
legiado e dos registros das reuniões. Sra. Patricia Saran informa 
que a inclusão atende a orientação jurídica da SPUrbanismo. Na 
sequência, são feitos questionamentos sobre o Regimento Inter-
no como um todo e a Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, 
representante titular do Movimento Defenda São Paulo, solicita 
o envio da orientação jurídica mencionada aos representantes 
do GGOUCFL e observa que há divergências de redação entre o 
Regimento Interno em vigor, disponível no sítio eletrônico da 
SPUrbanismo, e os artigos existentes reproduzidos no anexo 
único da minuta de Resolução encaminhada. Pontua que o Art. 
17 do Regimento Interno em vigor define que sua alteração 
precisa ser aprovada pela maioria absoluta do GG (10 represen-
tantes) questionando se ainda há quórum para deliberação. Sra. 
Denise Lopes de Souza esclarece que a proposta apresentada se 
refere a providências que já vêm sendo praticadas, como a 
abertura da transmissão das reuniões e a publicação do extrato 
com maior brevidade possível, com resumo dos principais enca-
minhamentos discutidos, uma vez que a ata só é publicada de-
pois da aprovação em reunião. Salienta que será necessário, 
num segundo momento, fazer a revisão geral do Regimento In-
terno. Em atenção às considerações feitas pelos representantes, 
sugere que a Resolução em questão se atenha à inclusão dos 
novos capítulos VI e VII propostos. Face à ausência de quórum 
deliberativo, fica acordado que a Sra. Renata Esteves de Almei-
da Andretto enviará suas observações sobre os dois novos capí-
tulos e que a Coordenação encaminhará ao Grupo de Gestão a 
orientação jurídica da São Paulo Urbanismo, sendo a delibera-
ção, pautada na próxima reunião. Segue a pauta para o item V. 
Agendamento prévio das Reuniões Ordinárias da OUCFL para o 
ano de 2021. A Coordenação apresenta as datas propostas para 
o ano de 2021 e sugere que seja pactuada somente a data da 
próxima reunião para o dia 02 de março de 2021 e, nessa oca-
sião, seja apresentada novamente a proposta para as demais 
datas de 2021, o que é acolhido pelos presentes. Segue a pauta 
para item VI. Informes Gerais. Sra. Denise Lopes de Souza escla-
rece que se trata de questões relativas a reuniões passadas que 

o trabalho social. Informa que a preparação do edital de licita-
ção está prevista a partir de maio de 2021, com expectativa de 
licitação de urbanização e unidades habitacionais de forma 
conjunta, e finalização dos projetos básico e executivo até abril 
de 2023. Ressalta que o cronograma é preliminar, dependendo 
do acesso livre à área e das condições de segurança em relação 
à pandemia da COVID 19. Na sequência, Sra. Amanda Cortes 
Arcine, Assistente Social da Divisão Regional de Trabalho Social 
- Sul – SEHAB/DTS-Sul, apresenta a Interface do Cronograma 
Físico Preliminar para Trabalho Social no Jardim Panorama na 
Etapa de Projeto, também em consonância com os eixos e 
ações previstas no Plano de Trabalho Social, considerando pos-
sível o retorno das atividades presencias na área em abril/2021. 
Destaca como principais ações: a entrada da equipe técnica na 
área de intervenção, instalação e manutenção do plantão so-
cial, cadastramento das famílias, formação do Conselho Gestor 
de ZEIS e demais ações para fomentar a participação dos mora-
dores nas instâncias da participação, prevendo que o Plano de 
Urbanização seja aprovado em Assembleia pelo Conselho Ges-
tor em junho/2022. Dando continuidade ao andamento das in-
tervenções, passa a apresentar o Trabalho Social Realizado no 
Período de agosto, setembro e outubro de 2020, executado pela 
Gerenciadora COBRAPE (Contrato SEHAB 019/2019, sob res-
ponsabilidade e supervisão de DTS-Sul). Ressalta-se que nesse 
período, devido à pandemia do COVID-19, o trabalho social 
teve foco nas demandas territoriais de caráter emergencial e/ou 
específicas. Inicia com Quadro Quantitativo de Atividades, deta-
lhando as ações por área e tipologia, descrevendo as atividades 
desenvolvidas e quantidades realizadas. No Real Parque, desta-
ca que o plantão social está sendo realizado via telefone e 
aplicativo (whatsapp) e que os encaminhamentos dos trabalhos 
continuam sendo feitos na sua integralidade. No Coliseu, desta-
ca reunião com a Diretoria da Associação SOU COLISEU para 
levantamento das demandas e divulgação de vídeo institucional 
às famílias sobre o andamento das obras. Apresenta os valores 
do quadro financeiro no trimestre, totalizando R$ 502.629,88. 
Finaliza com imagens do trabalho social realizado no período e 
a equipe responsável de SEHAB/DTS-Sul e da COBRAPE. Sra. 
Rosana Maria dos Santos, representante titular da Associação 
dos Representantes dos Moradores de Favela do Perímetro da 
Operação Urbana Faria Lima, cumprimenta a todos, questiona 
sobre a Sede da Associação Comunitária do Coliseu, se será in-
cluída no contrato em andamento ou se será feita nova licita-
ção. Pergunta como está a situação do Conselho Gestor de ZEIS 
do Coliseu, que ainda não foi formalizado pela falta de indica-
ção de representante da Secretaria Municipal de Cultura e, so-
bre a Quadra Poliesportiva do Real Parque, informa que há ma-
nifestação de líder comunitário relatando que a prioridade da 
comunidade é a UBS e não a quadra. Ainda sobre o Coliseu, 
menciona que aguardam a visita do Conselho Gestor na área e 
descreve também as dificuldades enfrentadas pelas famílias 
nesse período de obras. Sra. Amanda Cortes Arcine esclarece 
que em relação ao Conselho Gestor de ZEIS do Coliseu, na reu-
nião realizada com os moradores, foi apresentada alternativa 
de troca da representação da Secretaria Municipal da Cultura 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que passou a ser 
indicada, tendo sido enviado Ofício solicitando a indicação dos 
representantes. Sobre a visita na área do Coliseu, Sr. Felinto 
Carlos Fonseca informa que não foi viável em razão da pande-
mia e que está sendo programado plantão social na área de 
forma segura e as lideranças serão chamadas para agendamen-
to de visita com os representantes do Conselho Gestor. Sobre a 
Sede da Associação comunitária, Sr. Luis Henrique Tibiriçá Ra-
mos, informa que é necessário maior detalhamento dessa pro-
posta para verificação da possibilidade de aditamento do con-
trato em andamento ou necessidade de nova licitação. Na 
sequência, a Sra. Isadora Fernandes Borges de Oliveira, repre-
sentante suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, cumpri-
menta a todos e faz uma manifestação em nome da representa-
ção do IAB, com apoio de organizações, grupos e ciclistas, 
pedindo por uma Homenagem à Marina Harkot, cicloativista 
que faleceu no final de semana que antecedeu a reunião; foi 
atropelada enquanto andava de bicicleta e deixada no local 
pelo motorista. Salienta que ela dedicou sua vida a discutir a 
mobilidade ativa e a relação das mulheres com a cidade e que 
gostaria de compartilhar com o Grupo Gestor as publicações de 
Marina Harkot e fazer um apelo pela continuidade e avanço das 
obras de ciclovias, ciclofaixas e transposições cicloviárias. Res-
salta que nesse momento é necessário fazermos um esforço 
coletivo para entendermos a importância dessas obras na cida-
de que salvam vidas. Sugere que o nome da futura Ciclopassa-
rela Bernardo Goldfarb, seja dado à Marina Harkot. Sra. Denise 
Lopes de Souza lamenta o ocorrido, acolhe e agradece a mani-
festação feita e submete a proposta de nomeação da futura 
passarela à apreciação do Grupo de Gestão, que apoia a inicia-
tiva. Pede ao IAB que formalize o pedido por e-mail que passa a 
ser conduzido, unindo o apoio do Grupo de Gestão. Sra. Isadora 
Fernandes Borges de Oliveira ressalta manifestação do Sr. Sasha 
Tom Hart como convidado no Chat da reunião, lembrando que a 
Marina fez parte do movimento que reivindicou todas estas 
transposições e ciclopassarelas ao Grupo de Gestão da OUCFL. 
Por fim, destaca trecho do trabalho de conclusão de curso da 
Marina Harkot: “(...) para melhor compreender os padrões de 
mobilidade, é crucial que se olhe além de variáveis quantitati-
vas e características de infraestrutura urbana, considerando 
também a lógica das percepções, emoções e afetos que mol-
dam nosso relacionamento com a cidade e considerando como 
cada indivíduo está inserido dentro de estruturas/lógicas de fa-
mília que devem ser levadas em consideração por planejadores 
urbanos se buscamos construir cidades mais justas e democráti-
cas". Sra. Denise Lopes de Souza registra manifestação no chat 
do Youtube da Sra. Luciana de Paula “Seria uma linda homena-
gem e muito significativo, se essas obras fossem implantadas o 
quanto antes para salvar vidas”. Dando sequência ao item III.a., 
Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Ja-
guaré, Sra. Regina Maiello Villela, representante suplente da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes -SMT cumpri-
menta a todos e informa que essas transposições fazem parte 
do Lote 2, licitado em agosto de 2020 e que a licitação foi sus-
pensa em setembro, por questionamento do Tribunal de Contas 
do Município - TCM, já respondido pelo Jurídico da CET, mas 
ainda sem previsão de retorno. Dando sequência ao item III.a., 
Sra. Lígia M. Basso Lamberti, representante titular da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, passa a 
informar sobre o andamento das obras sob responsabilidade de 
SIURB/SPObras: Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro 
- Os projetos revisados de água, geometria e sinalização foram 
encaminhados para aprovação de SABESP e CET, e os projetos 
de esgoto, acessibilidade, iluminação pública, vala técnica, pai-
sagismo e drenagem estão sendo revisados para as aprovações 
finais, inclusive dos órgãos externos. Permanecem as tratativas 
com ENEL, relativas à minuta de contratação dos serviços de 
enterramento de redes. LAI obtida em 09/02/19 e TCA publicado 
em 28/05/19. Investigações preliminares de contaminação con-
cluídas para 27 imóveis e confirmatórias para 11 imóveis. As 
desapropriações do trecho 1 permanecem com 48/53 imissões 
na posse e do trecho 2 com 4/60. Tratativas em andamento para 
aprovação dos projetos de adequação dos imóveis desapropria-
dos parcialmente. Concluídas as demolições totais disponíveis e 
limpezas dos terrenos. Apresenta o cronograma e quadro de in-
vestimentos atualizado com os valores executados, previsto e 
total. Largo da Batata Fase 3 - Projetos em fase de revisão para 
obtenção das aprovações externas. Aprovadas as soluções de 
drenagem e pavimentação e recebidos comentários de CET, SP-
TRANS e SPURBANISMO para revisão da geometria. Permane-
cem as tratativas com ENEL, relativas à minuta de contratação 
dos serviços de enterramento de redes. TCA protocolado na 
SVMA em 27/08/20. Em tratativas com IPHAN para acompanha-
mento arqueológico durante as escavações da fase 3. Em con-

veira, representante suplente do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – IAB; Sra. Rosana Maria Dos Santos, representante titu-
lar da Associação dos Representantes dos Moradores de Favela 
do Perímetro da Operação Urbana Faria Lima. Feita a verifica-
ção de presença e constatada a existência de quórum para o 
prosseguimento dos trabalhos, segue para o item II do Expe-
diente, informando que a minuta da ata e áudio da 45ª Reunião 
Ordinária do Grupo de Gestão da OUCFL, realizada no dia 11 de 
agosto de 2020, foram encaminhados aos representantes junto 
da convocação e que, até a presente data, não foi recepcionada 
nenhuma contribuição. Sra. Renata Esteves justifica que não 
conseguiu ler a ata com o rigor necessário e pede para se abs-
ter da aprovação. Não havendo manifestações contrárias, fica 
aprovada a ata da 45ª Reunião Ordinária, com abstenção do 
Movimento Defenda SP. Registra a justificativa de ausência da 
Sra. Maria Beatriz Rufino, por incompatibilidade de agenda. En-
cerrado o Expediente e passando ao item I. da Ordem do Dia, 
Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, representante suplente da São 
Paulo Urbanismo, cumprimenta a todos e todas e passa a apre-
sentar o Acompanhamento do Controle de Estoques, com posi-
ção em 30/10/2020, destacando o saldo de estoque geral dispo-
nível (98.870,43m²), com emissão de certidões no Setor Hélio 
Pelegrino nesse período. Demonstra comparativo entre o esto-
que consumido apresentado na última reunião (962.889,90m²), 
relativo à posição de 03/08/2020, e o atual (964.834,85m²), re-
ferente à posição de 30/10/2020, explicando que restam 
(98.870,43m²) de saldo disponível. Informa que foram emitidas 
5 certidões no período, destacando o pedido de alterações de 
certidões. Apresenta o estoque em análise, destacando total de 
11 processos em tramitação, detalhando a fase de análise de 
cada um deles. Informa também sobre dois processos em fase 
inicial de protocolo, em checklist. Em relação ao controle de 
CEPAC, destaca o montante de 53.869 CEPAC em circulação na 
posição de 30/10/2020, sendo que 33.694 CEPAC estão em 
análise, restando portanto saldo de 20.175 (para novos pedi-
dos). Apresenta na sequência, protótipo do Sistema de Controle 
dos Estoques e de CEPAC ainda em fase de homologação, mas 
já disponível no link https://servicos.spurbanismo.sp.gov.br/ce-
pac/ desenvolvido internamente pela SPUrbanismo para OUCFL 
e que deverá ser estendido às demais Operações Urbanas.¬ 
Inicia destacando as 3 seções principais: Resumo, contendo os 
Quadro de Controle de Estoques e de CEPAC, Quadro Geral com 
a listagem de todos os processos e Mapa, contendo o polígono 
de cada lote associado a respectiva ficha de certidão. As seções 
permitem busca através de filtros (por situação, setor, nome do 
interessado etc.) e extração de dados em formatos abertos. A 
continuidade desse sistema será feita pela modalidade de pres-
tação de serviços - Fábrica de Software, com empresa vencedo-
ra do processo licitatório (SEI 7810.2019/0001140-1), com con-
trato iniciado em outubro de 2020. Sr. Eduardo J. de Carvalho 
Júnior, representante titular da Associação Paulista de Empresá-
rios de Obras Públicas – APEOP, elogia o sistema há muito tem-
po esperado pelos investidores. Parabeniza a equipe pela cria-
ção desse novo sistema, ressaltando a eficiência e transparência 
da informação prestada. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva agra-
dece e reforça a importância de continuidade do aprimoramen-
to e abrangência das demais operações urbanas. Sr. Eduardo J. 
de Carvalho Júnior questiona sobre a possibilidade de mudança 
de uso de CEPAC vinculado, antes da construção do imóvel. Sra. 
Denise Lopes de Souza, representante titular da São Paulo Ur-
banismo esclarece que a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano e a São Paulo Urbanismo estão estudando a 
possibilidade de regulamentação por decreto, destaca que re-
presentantes do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consor-
ciada Água Espraiada já solicitaram a criação de um grupo para 
discussão dessa questão. Sr. Eduardo Della Manna, representan-
te titular do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação 
e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 
Paulo - SECOVI lembra que nessa oportunidade, ele e o Sr. Antô-
nio Marcos Dória, representante da Associação Paulista de Em-
presários de Obras Públicas - APEOP se colocaram como mem-
bros desse grupo de trabalho. Sra. Denise de Lopes Silva 
confirma e informa que aguarda a indicação dos representantes 
jurídicos da SPUrbanismo e SMDU e que os demais represen-
tantes da OUCAE também serão convidados a participar desse 
grupo de discussão. Dando sequência ao item II da Ordem do 
Dia, Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Finan-
ceira da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e passa a apresen-
tar os Aspectos Financeiros, com posição de 30/09/20. Informa o 
total de receitas (R$ 4.150.439.303), total de despesas 
(R$1.989.738.927) e saldo financeiro (R$2.160.700.377). Escla-
rece que a diferença entre o total executado acumulado até ju-
nho/2020 e até setembro/2020, refere-se às intervenções Real 
Parque 2 e Ciclovia que estavam nas Intervenções em Anda-
mento e foram transportadas para as Intervenções Concluídas. 
Detalha o total de gastos no período de julho, agosto e setem-
bro de 2020 (R$ 5.017.491), destacando evolução: no Largo da 
Batata Fase 3 (R$ 331.398); nas obras da HIS Coliseu (R$ 
758.911); em Gerenciamento Técnico de HIS (R$ 345.729); em 
Trabalho Social (R$ 994.474); em Auxílio Aluguel (R$ 393.000); 
no Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro, em projetos 
executivos, obras e serviços (R$ 495.827) e em desapropriações 
(R$ 1.337.657); na Ciclopassarela Bernardo Goldfarb em projeto 
e aspectos ambientais (R$ 13.515); e em Taxas de Administra-
ção e Remunerações da São Paulo Obras, São Paulo Urbanismo 
e contratos Caixa Econômica e Banco do Brasil (R$ 346.980). 
Passa a explicar o quadro de execução orçamentária, informan-
do que será demonstrado o total reservado para o exercício de 
2020 e o efetivamente empenhado e que, no final do exercício, 
serão apresentados os valores efetivamente liquidados e pagos 
em 2020 (meados de março/21). Exemplifica que nas linhas em 
negrito aparece a dotação simplificada. Destaca que o orça-
mento inicial foi de R$ 243.228.608, sendo mantido, que R$ 
121.071.332 foram reservados até 31/10/2020 e que 
R$88.530.021 foram empenhados até essa mesma data. Dando 
continuidade ao item III.a. da Ordem do Dia, Sr. Luis Henrique 
Tibiriçá Ramos, representante suplente da Secretaria Municipal 
de Habitação - SEHAB, apresenta dados do Contrato SEHAB 
015/2019 – HIS Coliseu, iniciado em janeiro de 2020, para cons-
trução de 272 unidades habitacionais, prazo de execução de 24 
meses e valor do contrato aditado em julho de 2020 (R$ 
38.497.426,85). Sobre o andamento da obra, informa que as 
fundações foram concluídas em agosto/20 e a fase estrutural 
deve se estender até junho/21, com previsão de conclusão das 
obras para dezembro/21. Sobre a intervenção prevista no Real 
Parque - Implantação de Quadra Poliesportiva, ¬ informa que a 
licitação feita em junho de 2020 tem prazo de execução de 2 
meses e permanece ainda sem ordem de início, aguardando a 
liberação da comunidade. Sr. Felinto Carlos Fonseca, Diretor da 
Divisão Regional de Trabalho Social - Sul – SEHAB/DTS-Sul, es-
clarece que no dia seguinte será feita a primeira reunião pre-
sencial com três representantes da comunidade para tratar do 
assunto, devendo ter maiores informações até a próxima sema-
na (Contrato 005/2019/SEHAB – SEI 6014.2018/0001809-9).¬ 
Sobre o andamento da intervenção HIS Panorama, Sr. Luis Fer-
nando Viana, Arquiteto do Departamento de Gestão de Projetos 
da Coordenadoria Físico-Territorial - SEHAB/CFT/PROJ, informa 
que a intenção de entrada na área foi prejudicada em razão da 
pandemia do coronavírus, destacando que faltam algumas con-
ferências em campo para conclusão da restituição aerofotogra-
métrica, com expectativa de entrada em dezembro, já tratada 
com a Subprefeitura do Butantã. Como próximos passos, a par-
tir da conclusão da restituição aerofotogramétrica, destaca a 
selagem e cadastramento, criação do conselho gestor, estudo 
de planos de massas, -licitação do projeto de urbanização e 
provisão habitacional. Detalha cronograma físico preliminar 
para a elaboração do projeto de urbanização do Jardim Panora-
ma, descrevendo as etapas previstas e tempo estimado, já 
compatibilizando o planejamento dos trabalhos de projeto com 

R$ 17.291.077, no Prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho – Via Parque (R$ 1.721.267); HIS (R$ 13.201.601) en-
globando Lote 3 (1.921.006); Estevão Baião (R$ 7.964.482); 
Desapropriações (R$ 227.406); evolução do total do Gerencia-
mento (R$ 1.705.407), sendo (R$ 384.504) relativo ao Geren-
ciamento Técnico de obras de HIS e (R$ 1.320.903) relativo ao 
Trabalho Técnico Social. Houve também evolução para o Auxilio 
Aluguel (R$ 1.383.300); Prolongamento da Av. Chucri Zaidan, 
apontou despesa de R$ 602.431 relativo a desapropriações. So-
bre as Remunerações houve evolução de (R$ 1.765.777). II.b) 
Sra. Maria de Fátima do N. Niy apresentou o Quadro de Execu-
ção Orçamentária de 2020, esclarecendo que, encerrado o exer-
cício orçamentário sem terem finalizados os pagamentos, co-
nhece-se apenas o que foi reservado e empenhado (R$ 
58.225.773), de modo que na próxima reunião será possível 
conhecer o que foi efetivamente pago. Demonstra o Quadro de 
Execução Orçamentária para 2021, conforme aprovado na Lei 
Orçamentária Anual, contendo a previsão orçamentária de R$ 
120.120.644 e esclarece dúvidas. III.a) SEHAB apresentou que a 
licitação de projetos básicos e executivos do Grupo 3, fase 1, 
relativa a onze áreas, foi concluída e aguarda liberação de nota 
de empenho, por SPUrbanismo, para efetivar a contratação. 
Ressaltou que será realizado projeto com tecnologia BIM de 
modo que a elaboração do orçamento deverá ser concluída em 
tempo menor do que quando elaborado pelo método tradicio-
nal. Informou que houve aditivo de prazo e as obras do Conjun-
to Estêvão Baião deverão ser concluídas em junho de 2021, ex-
plicando os elementos que causaram atrasos na obra. 
DTS-Sudeste apresentou Trabalho Técnico Social realizado entre 
outubro e dezembro de 2020, justificando o valor medido de R$ 
630.058,32. Esclarece solicitações de informações realizadas 
por representantes da sociedade civil, previamente à reunião, 
sobre o Programa Auxílio Aluguel, apontando 957 famílias em 
atendimento ativo pela operação urbana e 46 famílias bloquea-
das. Compromete-se a trazer na próxima reunião o detalhamen-
to dos motivos para os referidos bloqueios. Seguiu esclareci-
mentos sobre os critérios de seleção de demandas e fluxo dos 
pagamentos em auxílio aluguel, bem como informação sobre 
questões relativas a casos concretos. Houve debate e ficou en-
caminhado que o assunto será retomado na próxima Reunião 
Ordinária do GG OUCAE, que deverá contemplar as diferenças 
entre os critérios de seleção de demanda para atendimento 
provisório por Auxílio Aluguel e atendimento definitivo no âm-
bito da Lei da OUCAE, de modo a sistematizá-los no tempo e 
suas alterações ao longo dos anos. Ficaram pendentes, para 
pauta da próxima Reunião Ordinária, retorno sobre a instalação 
de estação de tratamento de esgoto temporário, URQ, pela Sa-
besp, bem como o termo de referência para a realização de es-
tudo de viabilidade para nova conexão viária da Avenida Jorna-
lista Roberto Marinho até a Rodovia Imigrantes, objeto de 
debate da Comissão Técnica de Mobilidade. III.b) Sra. Maria Te-
resa Stape Affleck, Gerente de Planejamento e Monitoramento 
da SPUrbanismo, reapresentou quadro físico-financeiro da últi-
ma reunião, justificando que o quadro ainda não detalhava as 
ações para 2021 e, desta forma, continuam válidas. Explica im-
possibilidade em detalhar planejamento das intervenções para 
2021 em relação a 57ª Reunião Ordinária, uma vez que não 
houve despesas, tampouco novas informações, de modo que o 
quadro será atualizado assim que possível. IV. Sr. André Gonçal-
ves dos Ramos, analista de desenvolvimento da Diretoria de 
Implementação de Projetos Urbanos, noticiou a publicação dos 
cadernos das operações urbanas na página da SPUrbanismo na 
internet desde 10/02/2021, destacando serem quatro cadernos, 
um para cada operação urbana, bem como a existência de um 
quinto caderno, geral sobre a aplicação do instrumento de pla-
nejamento urbano na cidade de São Paulo. V.a) A Coordenação 
informou que a Comissão Técnica do GG OUCAE realizou uma 
reunião desde a 57ª Reunião Ordinária, em 09/12/2020. Espera-
va-se ter realizado reunião em 27/01/2021 para debater o ter-
mo de referência elaborado por SPObras para a contratação de 
“Anteprojeto de Engenharia e Diretrizes Ambientais para Im-
plantação de ligação entre a Extensão da Avenida Roberto Ma-
rinho e a Rodovia dos Imigrantes”. Contudo, a reunião fora 
adiada e será agendada quando forem sanadas as pendências 
de operacionalização do Decreto Municipal nº 60.040/2020. 
ENCERRAMENTO: A Coordenação agradeceu a presença de to-
dos encerrando a reunião às 18h20.

 SEI Nº 7810.2020/0000211-0
Extrato da 46ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão 

da Operação Urbana Consorciada Faria Lima – OUCFL
Data da reunião: 10 de novembro de 2020
Plataforma Microsoft Teams
Às 15h30, do dia 10 de novembro de 2020, excepcional-

mente por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, Sra. Patrícia Saran, Gerente de Gestão Participativa da 
SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente os 
presentes e inicia a 46ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL. Agradece 
pela presença de todos, e informa que, pela primeira vez, a reu-
nião do GGOUCFL será transmitida ao vivo para a população 
em geral, através de serviço de streaming disponibilizado na 
plataforma eletrônica da São Paulo Urbanismo, consultando se 
há alguma objeção por parte dos presentes. Não havendo mani-
festações em contrário, segue com a apresentação da pauta 
proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Leitura e 
Aprovação da Ata da 45ª Reunião Ordinária (11/08/2020) do 
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. 
Ordem do Dia: I Controle de Estoques; II. Aspectos Financeiros: 
a. Quadro Financeiro; b. Execução Orçamentária; III. Andamento 
das intervenções: a. Detalhamento das Ações: HIS Coliseu; HIS 
Real Parque; HIS Panorama; Trabalho Social realizado no perío-
do; Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e 
Jaguaré; Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 
Largo da Batata; Ciclopassarela Bernardo Goldfarb; Boulevard 
Juscelino Kubistcheck; Ciclopassarela HIS Panorama e Real Par-
que; Prolongamento da Avenida Faria Lima e Alça de Ligação à 
Av. dos Bandeirantes; Requalificação do Espaço Público no Perí-
metro da OUCFL; b. Quadro Físico-Financeiro Geral; IV. Delibera-
ção: Aprovação da inclusão no Regimento Interno do Grupo de 
Gestão de capítulo regulador 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 Ordinárias do Grupo de Gestão da OUC 
Faria Lima a serem realizadas no ano de 2021; VI. Informes Ge-
rais. Passa ao item I do Expediente, verificando a presença dos 
seguintes representantes: Sra. Denise Lopes de Souza, represen-
tante titular da São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo; Sra. Joyce 
Reis Ferreira da Silva, representante suplente da São Paulo Ur-
banismo – SPUrbanismo; Sra. Lara Cavalcanti Ribeiro Figueire-
do, representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano – SMDU; Sra. Lucia Noemia Simoni, 
representante suplente da Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente – SVMA; Sra. Ligia Maura Basso Lamberti, re-
presentante titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras – SIURB; Sr. Alexandre M. Nogueira Cobra, re-
presentante suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras - SIURB; Sra. Regina Maiello Villela, represen-
tante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trans-
portes – SMT; Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, repre-
sentante titular do Movimento Defenda São Paulo; Sr. Eduardo 
J. Carvalho Júnior, representante titular da Associação Paulista 
de Empresários de Obras Públicas – APEOP; Sr. Alberto Mussal-
lem, representante suplente da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB; Sr. 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. No decorrer da reunião também estiveram presentes a Sra. 
Camila Savioli Silveira, representante titular do Instituto dos Ar-
quitetos do Brasil – IAB; Sra. Isadora Fernandes Borges de Oli-
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fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 24/01/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)MARCOS LUIZ CERSOSIMO - L Q P ALIMENTOS LTDA

 PROCESSO Nº 6074.2019/0003879-0
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 01 AO TERMO DE 

FOMENTO Nº TFM/010/2020/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria 
Jurídica desta Pasta (SEI ), que acolho, AUTORIZO o Aditamento 
nº 01 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/010/2020/SMDHC/FUM-
CAD, firmado com a ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA, inscrita 
no CNPJ sob nº. 07.325.044/0001-30, objetivando a alteração 
da cláusula 1.1.1 e 11.1, ficando mantidas e inalteradas as 
demais cláusulas.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
ADITAMENTO Nº 002– CONTRATO Nº 021/SMDHC/2017
PROCESSO nº 6074.2017/0000445-0
EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A – CNPJ N°: 

02.558.157/0001-62
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de Rede IP 

Multiserviços.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Contratual
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 165.146,68 (cento e sessenta 

e cinco mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos).

ASSINADO EM: 07/12/2020
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)FÁBIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN - TELEFONICA 

BRASIL S/A
b)RICARDO JOSE FIGUEIRA - TELEFONICA BRASIL S/A

 PROCESSO Nº 6074.2021/0001163-1
Assunto: Doação de 15 Televisores, 15 Computadores, 225 

metros Cabo HDMI, 30 Conexões, 15 Teclados, 15 Mouses, 15 
Antena Digital e 15 Suportes para TV, ofertadas pelo Rotary 
Club de São Paulo Brooklin Armando de Arruda Pereira.

DESPACHO
I - À vista dos elementos colacionados ao presente, 

em especial a oferta de doação realizada pelo Rotary Club 
de São Paulo Brooklin Armando de Arruda Pereira, CNPJ nº 
50.859.636/0001-61 (doc. 040410022) e o parecer da As-
sessoria Jurídica da SMDHC (doc. 040656126) e informação 
(doc. 040779852), com fulcro no art. 15-A, §8º do Decreto nº 
59.283/20, com as alterações trazidas pela redação do Decreto 
60.050 de 7 de Janeiro de 2021, AUTORIZO o recebimento em 
doação, sem encargos, de 15 (quinze) Televisores Smart de 15” 
marca HQ Screen, 15 (quinze) Computadores Intel Core I3, 8 
GB, HD 500GB, HGMI, Full HD, Áudio 5.1, canais PC CPU, Win-
dows 10 Quantum Flex, 225 (duzentos e vinte e cinco) metros 
Cabo HDMI, 30 (trinta) Conexões, 15 (quinze) Teclados Multila-
ser com USB, 15 (quinze) Mouses Fortrek com USB, 15 (quinze) 
Antenas Digitais HDTV Amphibions e 15 (quinze) Suportes para 
TV Prime Tech, no valor total de R$ 59.350,38 (cinquenta e 
nove mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), 
para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, pela Secre-
taria Municipal de Saúde conforme documento (040410086 e 
040462680).

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 062/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0000708-1
CONTRATADA: RESTAURANTE GUAVIRA LTDA - CNPJ nº 

30.800.428/0001-80
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 05/02/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)ETIENE MATOS DE CARVALHO - RESTAURANTE GUAVIRA 

LTDA

 PROCESSO Nº 6074.2019/0003890-0
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 01 AO TERMO DE 

FOMENTO Nº TFM/022/2020/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem 

o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria 
Jurídica desta Pasta (SEI ), que acolho, AUTORIZO o Aditamento 
nº 01 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/022/2020/SMDHC/FUM-
CAD, firmado com a ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA, inscrita 
no CNPJ sob nº. 07.325.044/0001-30, objetivando a alteração 
da cláusula 1.1.1 e 11.1, ficando mantidas e inalteradas as 
demais cláusulas.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de 
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 078/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0000729-4
CONTRATADA: N F CARVALHO DOS SANTOS CANTINA 

ESCOLAR LTDA - CNPJ nº 18.123.522/0001-46
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 05/02/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - 

SMDHC
b)NELSON FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS - N F CAR-

VALHO DOS SANTOS CANTINA ESCOLAR LTDA

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 077/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0000952-1
CONTRATADA: ROCKAFE SANTA CRUZ RESTAURANTE LTDA 

- CNPJ nº 10.607.189/0001-39
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 
fornecimento de refeições à população em situação de rua, com 
entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-
mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo 
SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)

trezentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), 
com base nas disposições contidas na cláusula 7.1, alíneas “b” 
e “d” do contrato 013/SMSU/2020, doc. 040663975, processo 
sei 6029.2021/0004181-0, bem como no relatório Prodam doc. 
037555561 do processo sei 7010.2021/0000404-3, referentes 
aos serviços que ficaram abaixo do Nível de Atendimento do 
Serviço (SLA),no mês de novembro de 2020. – II - Fica intimada 
a empresa acerca da respectiva penalidade, que deverá tam-
bém ser comunicada desta decisão email, concedendo, ainda, 
o prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da publicação desta 
decisão, para a apresentação de Recurso, se assim o entender, 
que deverá ser apresentado na Divisão de Compras e Contratos, 
sito na rua da Consolação, 1.379, 8º andar - São Paulo- Capital, 
em horário de expediente, onde também poderá ser consultado 
o respectivo processo.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 SEI 8110.2021/0000119-9
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Aquisição de 02 (duas) unidades de Cartão de 

Memória 64GB Classe 10 95MB/s. As necessidades da sede da 
Fundação Paulistana. Dispensa de licitação.

I– No uso das atribuições que me foram conferidas por lei 
e demais elementos constantes n° 13.278/2002, regulamentada 
pelo Decreto Municipal n° 44.279/2003 e Decreto Municipal n° 
54.102/2013, bem como em parecer exarado dos presentes au-
tos, em especial a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica 
desta Fundação (SEI 040469682) e com fundamento no artigo 
24, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, AUTORIZO a contratação 
direta, pelo menor valor, da empresa DEISE APARECIDA CARTA-
GINEZZI KREITLOW 29105210879 -, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
39.499.554/0001-10 para realizar Aquisição : item 01 Cartão de 
memória 64GB Classe 10 95MB/s - 02 unidades, valor unitário 
R$ 76,73 (setenta e seis reais e setenta e três centavos) perfa-
zendo o valor global de R$ 153,46 (cento e cinquenta e três 
reais e quarenta e seis centavos).

II– Em consequência, fica autorizada a emissão da respec-
tiva nota de empenho, liquidação e pagamento, onerando a 
dotação 80.10.12.122.3024.2.100.3.3.90.30.0000, e cancela-
mento do saldo da reserva.

III– Fica indicado como fiscal o Sr. Heverton Nasicmento da 
Silva – RF: 883.148-3, e como suplente a Sra. Kelly Aparecida 
Mantovani Spínola RF: 883.246-3. 

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6074.2019/0001676-1
Assunto: OSC Associação Feminina de Estudos Sociais e 

Universitários, Projeto " Projeto Vida: oficinas de apoio escolar 
no contraturno" – CNPJ nº. 60.428.646/0011-78 (Edital FUM-
CAD 2017).

DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial 

o relatório de doações direcionadas emitida pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do SEI nº 
019744042, o parecer técnico (036591207) e a manifestação 
da Assessoria Jurídica (040684798) anteriormente inserida, fica 
convocada a entidade Associação Feminina de Estudos Sociais 
e Universitários, inscrita no CNPJ sob nº. 60.428.646/0011-78 
, a subscrever o Termo de Fomento, pelo período de 12 (doze) 
meses, e sua vigência dar-se-á nos termos do art. 57 da Portaria 
140/SMDHC/2019, com inicio em até 180 dias da assinatura, 
no valor total de R$ 225.833,00 (duzentos e vinte e cinco mil 
oitocentos e trinta e três reais) , objetivando a implementa-
ção do projeto “Projeto Vida: oficinas de apoio escolar no 
contraturno", cujo escopo é oferecer oficinas temáticas no 
contraturno escolar para meninas com idade entre 8 e 13 anos, 
em acordo com os princípios de garantia de direitos da criança 
e do adolescente garantido pela legislação brasileira, com 
atividades educativas, culturais e de recreação com o objetivo 
de proporcionar habilidades e competências básicas que esti-
mulem o aprendizado e sua aplicação no cotidiano, incidindo 
na autoestima, na capacidade de protagonismo na construção 
do seu próprio projeto de vida.

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a cor-
respondente Nota de Empenho a favor da referida entidade 
onerando a dotação 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.0
0, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações 
próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. 
AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de re-
serva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTORA da parceria a servidora Débo-
ra Laís Oliveira da Silva, RF. 847.543-1, na forma do art. 58 da 
Portaria nº 140/SMDHC/2019. 

 PROCESSO Nº 6074.2021/0000716-2
Termo de Apostilamento 001 ao Contrato por Adesão nº 

043/SMDHC/2021 de contratação de empresa habilitada do 
Edital Rede Cozinha Cidadã – Edital de Credenciamento 001-A/
SMDHC/2020 (032288361) discutido no processo SEI relaciona-
do, 6074.2020/0002019-1, celebrado entre esta Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC e a empresa 
ROMULO LOBATO SANTOS - CNPJ: 32.743.974/0001-51.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA, localizada na Rua Líbero Badaró, 119 – Cen-
tro, São Paulo – CEP: 01009-000 e inscrita no CNPJ sob nº 
07.420.613/0001-27 doravante dominada simplesmente CON-
TRATANTE, neste ato, representada por sua Secretária Mu-
nicipal, Senhora ANA CLAUDIA CARLETTO, resolve modifi-
car unilateralmente o Termo de Contrato por Adesão nº 043/
SMDHC/2021, conforme Processo nº 6074.2021/0000716-2, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a retificação da 

Data de assinatura que consta no referido Termo, em decorrên-
cia de erro material, sendo assim:

Onde se lê: “3.1. A vigência contemplará o período de 
24/01/2021 a 23/04/2021, nos termos da legislação vigente.”

Leia - se: “3.1. A vigência contemplará o período de 
02/02/2021 a 02/05/2021, nos termos da legislação vigente.”

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

do Contrato por Adesão nº 043/SMDHC/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A SMDHC providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, nos termos do art. 61 – Parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93.

 PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADESÃO Nº 031/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0000572-0
CONTRATADA: L P Q ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº 

01.201.368/0001-80
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins-

critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de 

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICAÇÃO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO
 6011.2017/0000250-0 - INTERESSADO: PREF/SECOM - 

ASSUNTO: Aditamento Contratual – Prorrogação por 12 
(doze) meses – CT 006/2019-SGM – Prestação de serviços 
de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções 
de comunicação digital. 1. À vista dos elementos contidos no 
presente processo, as informações sob documentos número 
039076774, 039076911, 040620048, 040620468 e 040757672, 
em especial a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM sob 
doc. 040711329, AUTORIZO, observadas as formalidades 
legais e cautelas de estilo, com fundamento com fundamento 
nos artigos 57, inciso II e 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, c/c Lei Municipal nº. 13.278/02 e 
Decreto 57.580/2017, o aditamento do Contrato 006/2019-
SGM, celebrado com a empresa FATOR F INTELIGÊNCIA EM 
COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.527.558/0001-
43, cujo objeto é a prestação de serviços de planejamento, 
desenvolvimento e execução de soluções de comunicação 
digital, conforme especificações constantes nos anexos II, III 
e V do Edital 02/SGM/SECOM/2017, para fazer constar o que 
segue: I – Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 
(doze) meses, contados a partir de 08/04/2021, sem aplicação 
de reajuste de preços. II - Designo em substituição aos fiscais 
indicados no despacho sob n.º 015545622, a servidora MARIA 
ISABEL ARAUJO DA SILVEIRA CINTRA - RF: 746.627-7, na 
qualidade de gestora, a servidora DANIELY PEREIRA BISPO 
DA SILVA -RF: 885.994-9, na qualidade de fiscal e a servidora 
MIRELLE AZEVEDO SANTOS - RF: 880.266-1, na qualidade 
de suplente. 2. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho 
estimativa em favor da empresa FATOR F INTELIGÊNCIA EM 
COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.527.558/0001-
43, no valor total de R$ 4.646.465,12 (quatro milhões 
seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e doze centavos), sendo que R$ 3.298.991,11 (três 
milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos e noventa 
e um reais e onze centavos) onerando a dotação orçamentária 
nº 11.10.24.131.3012.2.421.3.3.90.39.00.00 do presente 
exercício e o restante onerando a dotação orçamentária do 
exercício subsequente, respeitado o princípio da anualidade 
orçamentária. 3. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à 
PREF/SECOM/AAC para adoção das providências subsequentes 
cabíveis e após à PREF/AAC/CONTABILIDADE.

 GOVERNO MUNICIPAL
 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO
 Apenação nº AP.13.010.0002/2021((CLL)) – Objeto 

do processo de pagamento 6013.2020/0004915-4 - SG 
– POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.881.877/0001-64– 
Penalidade publicada no DOCSP de 13/02/2021, página 
55, conforme a seguir:

Despacho
I - À vista do contido no presente, em especial a manifes-

tação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta (SEI 038610323 e 
036975320), que adoto como razão de decidir, com fundamento 
no artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 
18, §2º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 44.279/2003, em 
conformidade com a competência estabelecida pelo art. 2º, II, 
d, da Portaria Municipal nº 11/SGM/2021, APLICO à empresa 
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.881.877/0001-64, a 
pena de multa no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e 
cinco reais), conforme cálculo constante no documento SEI nº 
034450230, pelo descumprimento do item “e”, subitem “d.1”, 
do Anexo da Nota de Empenho nº 74.149/2020, isto é, atraso 
na entrega dos produtos.

II - Nos termos do disposto no artigo 109, inciso I, f, e §4º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, combinados com os artigos 54, inci-
so II, e 57, ambos do Decreto Municipal nº 44.279/03, concedo-
-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial da Cidade, para a interposição 
de RECURSO contra a penalidade imposta, o qual deverá ser 
entregue no protocolo da Secretaria Executiva de Gestão - SE-
GES, localizado na Rua Boa Vista, nº 280, térreo, Centro, São 
Paulo, das 8h às 17h, ficando franqueada, ainda, a vista do 
Processo Administrativo SEI nº 6013.2020/0004915-4, por meio 
da indicação de seus números pelo link https://processos.pre-
feitura.sp.gov.br. No ato do oferecimento de recurso, deverá ser 
recolhido o preço público devido, fixado no item 13.7 da tabela 
integrante do Decreto Municipal nº 59.160/2019, nos termos do 
que dispõe o artigo 17 do Decreto Municipal nº 51.714/2010, 
cujo valor é de R$ 21,00 (vinte e um reais) para recursos de até 
3 (três) folhas, mais R$ 2,00 (dois reais) por folha a acrescentar.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6029.2021/0004182-9 - Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana / Telefônica Brasil S/A. - Proposta de 
aplicação de penalidade. – I – No exercício das atribuições a 
mim conferidas pelo artigo 18, § 2°, do Decreto 44.279/2003, 
artigo 3º, inciso VIII da Portaria 25/SMSU/2020, à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos, especialmente 
a manifestação do responsável pelo acompanhamento da 
execução da contratação, que acolho como razão de decidir, 
com fundamento no artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993 e 
alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, 
ambos do Decreto Municipal 44.279/2003, CONHEÇO da 
defesa prévia apresentada pela empresa TELEFÔNICA BRASIL 
S/A, inscrita no CNPJ sob o 02.558.157/0001-62 e, NEGO-
LHE PROVIMENTO, ante a inexistência de argumentos ou 
fatos capazes de elidir a aplicação das penalidades proposta, 
e APLICO à contratada a pena pecuniária no valor de R$ 
1.832,53 (mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e 
três centavos), pelo serviço contratado ficar abaixo do nível 
recomendado o serviço (SLA) nos termos da do Contrato 13/
SMSU/2017 cujo gerenciamento é efetuado pela empresa de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de 
São Paulo - PRODAM, contrato 001/SMSU/2019, referente ao 
período de dezembro de 2020. – II - Fica intimada a contratada 
acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso 
administrativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da publicação desta decisão.

 6029.2021/0004181-0 – I – No exercício das atribuições 
a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020, bem como nos 
artigos 54 e artigo 18, § 2°, IX, ambos do Decreto Municipal 
44.279/03 e à vista dos elementos de convicção presentes 
nos autos, em especial na informação do Fiscal do Contrato 
e com fundamento nos artigos 86 e 87 ambos da Lei Federal 
8.666/93, conheço da DEFESA apresentadas pela empresa 
Telefônica Brasil - S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62, e no 
mérito NEGO PROVIMENTO, via de consequência, APLICO 
a pena pecuniária no valor no valor de R$ 1.397,74(um mil, 

ficaram pendentes. Sobre o Real Parque, pontua dois itens da 
Carta protocolada pelo Sr. Marcos Costa. Informa que SEHAB/
DTS-Sul confirmou e justificou o atendimento habitacional das 
275 famílias em auxílio aluguel no âmbito da OUCFL e frente a 
essa demanda, o Setor de Projetos da SEHAB fez uma prospec-
ção de áreas no entorno buscando uma área possível de desa-
propriação para efetivar o atendimento dessas famílias no âm-
bito da OUCFL, que será apresentada na sequência. Esclarece 
que SEHAB está formalizando todas essas informações em pro-
cesso específico para encaminhamento a SPUrbanismo. Infor-
ma, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde reconhece a 
necessidade e importância de nova UBS no local e que SIURB/
EDIF iniciou os estudos preliminares de implantação para ob-
tenção das estimativas de custos e prazos (projeto e obra), que 
deverão ser, posteriormente, submetidos à avaliação e delibera-
ção do Grupo de Gestão. Sra. Larissa Mara Reis Rodrigues da 
Silva, de SEHAB/CFT-PROJ, apresenta a prospecção de área no 
entorno do Real Parque, detalhando o Módulo 1 do Estudo de 
Viabilidade com identificação de uma área possível de utiliza-
ção localizada na Rua Dom Salomão Ferraz, 243 -Subprefeitura 
do Campo Limpo/Distrito de Vila Andrade, em ZEIS 2, situada a 
5 Km do Real Parque com capacidade de 515 Unidades Habita-
cionais e estimativa de valor de R$ 200 mil por UH, podendo 
atender as 275 famílias do Real Parque e eventual demanda do 
Jd. Panorama. Detalha as etapas seguintes do estudo relativa 
aos Módulos 2 e 3, que ao serem concluídos permitem dar iní-
cio ao processo de desapropriação da área. Sra. Denise Lopes 
de Souza agradece a apresentação feita e solicita o desenvolvi-
mento do Módulo 2 desse estudo para caracterização mais de-
talhada da área, visando submeter à avaliação e deliberação do 
Grupo de Gestão na próxima Reunião Ordinária. Sobre questio-
namento da Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto relativo à 
Compensação Ambiental da Ciclovia da Av. Faria Lima, informa 
que a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente localizou 
o Termo de Ajuste de Conduta firmado em 2012, que o processo 
foi encaminhado à Subprefeitura de Pinheiros para o registro do 
atendimento ao TCA e será dado informe ao GGOUCFL sobre o 
andamento da questão. Sra. Renata Esteves de Almeida Andret-
to solicita que o material relatado seja oportunamente encami-
nhado junto do TCA. Sobre o Comparativo entre os Termos de 
Referência que subsidiaram as licitações de SEHAB para presta-
ção de serviços de trabalho social de 2011 (Diagonal) e de 2018 
(COBRAPE), solicitado em reunião anterior, Sra. Denise Lopes de 
Souza informa que será encaminhado nos próximos dias via e-
-mail. Quanto às sugestões sobre o Projeto de Lei nº 203/2020, 
esclarece que foram recepcionadas, formalizadas em processos 
SEI e encaminhadas para análise de SMDU e aguardam mani-
festação dos departamentos técnicos de SMDU e posterior aná-
lise jurídica para retorno ao GGOUCFL. Sobre os Cadernos das 
Operações Urbanas atualizados até 2020, informa que serão 
divulgados no portal da SPUrbanismo. Finalizando a reunião, 
destaca que a próxima Reunião Ordinária do GGOUCFL será dia 
02/03/21 e registra manifestações feitas pelo Youtube da Sra. 
Tais de Souza Oewel “Fica o estímulo para leitura das pesquisas 
da Marina Harkot! Não sou da área, mas o mestrado dela tem 
pouco mais de 100 páginas e vale a pena a leitura” e do Sr. 
Sasha Tom Hart, disponibilizando o link do mestrado da Marina 
Harkot, com a recomendação de leitura. Encerramento: Sra. Pa-
trícia Saran agradece a presença de todos, registra condolências 
à família da Sra. Marina Harkot e encerra a reunião às 18h37.

link do mestrado da Marina Harkot
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-

17092018-153511/pt-br.php?fbclid=IwAR0M4rpKJLwXjv5RMrH
gT9OAGTBPeydxMUerpqFxJAtVVfQ0T7DAEvU4XKg

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE 
CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 54.873, 
de 25 de fevereiro de 2014, que estabelece as atividades e os 
procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e 
pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administra-
ção Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Públi-
co, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; 
resolvo designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanha-
mento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato 
sob gestão da São Paulo Obras – SPObras, conforme abaixo:

Contrato nº 010/SIURB/2020
Processo SEI nº 6022.2019.0004094-4
Contratada: Concrepoxi Engenharia Ltda.
Objeto: Execução de obras e serviços complementares de 

engenharia para recuperação, reforma e adequação do Viaduto 
T05, localizado na Marginal do Rio Pinheiros, na Cidade de 
São Paulo.

Gestor do Contrato: Norberto Duran- Prontuário n° 
020031-0.

Fiscais do Contrato: Felipe Di Lazaro B. dos Santos- Prontu-
ário n° 000218-6.

Contrato nº 115/SIURB/2019
Processo SEI nº 7910.2019/0000695-9
Contratada: Shop Signs Obras e Serviços Ltda.
Objeto: Implantação de Gradil Metálico no elevado Presi-

dente João Goulart - Minhocão.
Gestor do Contrato: Norberto Duran- Prontuário n° 

020031-0.
Fiscais do Contrato: Felipe Di Lazaro B. dos Santos - Pron-

tuário n° 000218-6.
Contrato nº 025/SMSO/2017
Processo SEI nº 7910.2019-0000349-6
Contratada: Consórcio Central (constituído pelas empresas: 

FBS Construção Civil e Pavimentação SA e Lopes Kalil Engenha-
ria e Comércio Ltda).

Objeto: Elaboração de projetos executivos e execução das 
obras de requalificação e reurbanização do Vale do Anhanga-
baú e entorno.

Gestor do Contrato: Norberto Duran- Prontuário n° 
020031-0.

Fiscais do Contrato: Antônio Carlos Tavares - Prontuário n° 
000200-3, Antonia Ribeiro Guglielmi- Prontuário n° 000173-2 e 
Andrea Franklin Silva Vieira- Prontuário n° 000274-7.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO

I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 
48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nr. 040378666, em 
nome de ELAINE CRISTINA MATIAS MARQUEZ, RF 8217, 
CPF 332.037.568-70, referente ao período de 04/02/2021 a 
05/03/2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a 
devolução do valor não utilizado de R$ 250,82 (duzentos e 
cinquenta reais e oitenta e dois centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 05 de março de 2021.
RODRIGO KLUSKA ROSA
SPTURIS/DAF


