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mo de referência para a contratação das obras de adequação 
dos imóveis parcialmente desapropriados. Relata que o contrato 
referente ao Largo da Batata também está suspenso, aguardan-
do deliberação da equipe de transição. Sobre a Ciclopassarela 
Bernardo Goldfarb, informa que o contrato, suspenso desde 
março de 2021, foi retomado em 06 de julho de 2021. De de-
zembro de 2020 a março de 2021, foram realizadas sondagens, 
finalizados os projetos geométricos e feitas reuniões com a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitano - CPTM e a Empre-
sa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE para aprovação 
da solução alternativa dos apoios, com recebimento de parecer 
favorável da EMAE, em março, e da CPTM e CET, em maio. Atu-
almente, descreve estarem em contato com o projetista da Ci-
clovia Pinheiros e do Parque Linear Bruno Covas para compati-
bilizar a parte geométrica na conexão com a Ciclovia da 
Marginal Pinheiros. Em relação à Ciclopassarela HIS Panorama 
e Real Parque, informa que foi realizada reunião com SEHAB no 
final de 2020 e aguardavam o avanço dos estudos de massa do 
projeto de urbanização. Em maio de 2021, em nova reunião, re-
ceberam algumas diretrizes e estão retomando o levantamento 
de interferências em relação aos apoios do projeto básico da 
ciclopassarela. Informa que o processo SEI com termo de refe-
rência para a contratação de projetos havia sido encaminhado 
à SPUrbanismo, mas SPObras solicitou a sua devolução para in-
cluir a adoção de projetos em BIM. Da mesma forma, relata que 
foi solicitada a devolução do processo SEI encaminhado à 
SPUrbanismo com termo de referência para contratação do 
projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, para inclusão da 
adoção dos projetos em BIM. Em relação ao Prolongamento da 
Av. Faria Lima e Alça de Ligação à Av. dos Bandeirantes, informa 
que o Projeto de Lei nº 351/2018 obteve parecer da Comissão 
de Finanças e Orçamentos, em 26 de junho, e deve seguir para 
votação. Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior, representante titular 
da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APE-
OP, pede mais informações sobre o Boulevard JK, mencionando 
informação anteriormente passada sobre estudo que seria 
apresentado ao Grupo de Gestão. Manifesta sua opinião con-
trária à execução apenas da parte de superfície, sem o túnel, 
considerando que geraria transtornos para a região. Sra. Ligia 
Maura Basso Lamberti esclarece que estudos relativos ao Bou-
levard JK serão contratados através do termo de referência 
mencionado e, quando finalizados, serão apresentados à CET e 
submetidos ao Grupo de Gestão para aprovação da solução 
com ou sem o túnel. A partir de então, prosseguirão com os 
projetos. Informa que o material para publicar essa licitação, in-
cluindo TR e Edital, foi elaborado e encaminhado à SPUrbanis-
mo para análise, sendo solicitado o retorno do processo à SPO-
bras para incluir a adoção dos projetos em BIM. Sr. José Flávio 
Cury, representante suplente da Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras – SMSUB, e Sr. André Luiz Ferreira Cristina, da Sub-
prefeitura de Pinheiros, perguntam sobre o enterramento da 
rede elétrica no Largo da Batata. Sra. Ligia Maura Basso Lam-
berti esclarece que o processo não andou desde o final de 2020 
e que aguardam o avanço das obras do Largo da Batata para 
prosseguir com o enterramento das redes. Na sequência, Sra. 
Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da Secre-
taria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, cumprimen-
ta a todos informa sobre as Transposições Cicloviárias das Pon-
tes Cidade Universitária e Jaguaré, destacando que a abertura 
dos envelopes de licitação, inicialmente prevista para 
18/06/2021, foi adiada para o mês de julho, em razão da neces-
sidade de atualização para a nova tabela de custos da SIURB, 
de modo a evitar que a licitação possa ser contestada posterior-
mente. Informa que para a próxima reunião ordinária do 
GGOUCFL apresentará o cronograma atualizado com todas as 
etapas discriminadas a partir da decisão do vencedor da licita-
ção. Não havendo inscrição para fala de representantes nem de 
convidados e passando ao item I.b da Ordem do Dia, Sra. Maria 
Teresa Stape Affleck, Assessora da Presidência da SPUrbanismo, 
apresenta o Quadro de Planejamento Geral, contextualizando 
as ações da OUCFL ao longo do tempo. Relata que o cronogra-
ma de planejamento das ações a executar está previsto até 
2029 e apresenta o resumo dos investimentos até abril de 
2021, com cerca de R$ 1,138 bilhão em ações a executar e cer-
ca de R$ 1,862 bilhão em ações já executadas, totalizando R$ 3 
bilhões de investimento para as intervenções da OUCFL. Desta-
ca que esses recursos são diretamente relacionados às interven-
ções, não incluindo o pagamento de taxas ou remunerações. 
Descreve que, apesar de muitos dos contratos terem sido sus-
pensos no início de 2021, alguns tiveram evolução, detalhando 
as estimativas de prazos para cada uma das ações, com identifi-
cação dos contratos suspensos e as ações contínuas de desa-
propriações, gerenciamento técnico, trabalho social e auxílio 
aluguel. Em relação às intervenções de provisão habitacional 
em andamento, destaca que as obras do Coliseu estão cami-
nhando, com previsão de conclusão no 1º semestre de 2022; e 
que a previsão de investimento a executar em HIS (R$ 306 mi-
lhões) ainda é insipiente, com possibilidade de confirmação dos 
valores de forma mais exata apenas a partir da finalização dos 
projetos. Sr. Tiago Santos, morador do Real Parque, retoma que 
na última reunião ficou acordado que seriam repassadas mais 
informações sobre a UBS e CEI do Real Parque, sendo esclareci-
do pelo Sr. Vladimir Ávila que as questões relacionadas à cre-
che, UBS e 275 famílias remanescentes do Real Parque serão 
tratadas com mais cuidado na 49ª Reunião Ordinária do GGOU-
CFL, a partir das providências necessárias por parte da PMSP. 
Sra. Sylvia Guimarães cumprimenta a todos, identifica-se como 
Diretora de Assuntos Sociais da Escola Avenues, que abriu há 
três anos em frente à Comunidade Jardim Panorama, e pergun-
ta se haveria possibilidade de contato com a equipe do trabalho 
social para entender melhor o planejamento e a visão de trans-
formação urbana daquela vizinhança. Pede esclarecimentos so-
bre o Conselho Gestor e confirmação sobre o número de unida-
des habitacionais previstas para o Jardim Panorama, 
colocando-se à disposição para colaborar com as ações. Sr. Fe-
linto Carlos Fonseca da Cunha se coloca à disposição para 
apresentação do trabalho social desenvolvido no âmbito da 
OUCFL, passando o telefone de contato da DTS-Sul e identifi-
cando a Sra. Helaine Cristina da Silva Cunha como coordenado-
ra do trabalho social na DTS-Sul. De igual forma, Sr. José Armê-
nio de Brito Cruz, representante titular da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, agradece e disponibili-
za a SPUrbanismo, como gestora das operações urbanas, para 
apresentação das demais intervenções e informações sobre 
OUCFL. Na sequência, Sr. Vladimir Ávila confirma que há previ-
são inicial de construção de 600 unidades habitacionais no Jar-
dim Panorama, ainda pendente de confirmação a partir dos le-
vantamentos em desenvolvimento por SEHAB. Passando ao 
item II da Ordem do Dia, Sra. Kátia Canova, Assessora da Dire-
toria de Engenharia e Obras da SPUrbanismo, cumprimenta a 
todos e passa a apresentar os Cadernos das Operações Urba-
nas, ressaltando que estão disponíveis no site da SPUrbanismo, 
desde fevereiro de 2021, dentre os materiais informativos. Ex-
plica que o material elaborado faz parte de um esforço tanto de 
monitoramento quanto de transparência do trabalho da SPUr-
banismo em relação às operações urbanas. Destaca se tratar de 
um conjunto de cadernos elaborados em fechamentos de ges-
tão, sendo o primeiro datado de 2016 e esse segundo de 2020. 
Apresenta o caminho de acesso para o material no site da 
SPUrbanismo, explicando que há quatro cadernos individuais e 
um caderno geral, com análise histórica das quatro operações 
urbanas vigentes. Apresenta a estrutura dos cadernos individu-
ais, organizada conforme fluxo operacional das operações urba-
nas na SPUrbanismo, incluindo breve explicação sobre a Opera-
ção Urbana; resumo da Captação Financeira; Transformações 
territoriais promovidas pela iniciativa privada; Transformações 
territoriais promovidas pela Municipalidade; Gestão Financeira; 
e Gestão Participativa. Expõe, ainda, o contexto do Caderno 
Geral das Operações Urbanas, organizado em textos iniciais de 

mentos de Moradia – UMM; e Sra. Rosana Maria dos Santos, 
representante titular da Associação dos Representantes dos 
Moradores de Favela do Perímetro da Operação Urbana Faria 
Lima. Feita a verificação de presença e constatada a existência 
de quórum para o prosseguimento dos trabalhos, procede a lei-
tura da Portaria de nomeação publicada no Diário Oficial da Ci-
dade – D.O.C. nesse período: Portaria SGM 216, de 30 de junho 
de 2021, designa a senhora ESTER IONECUBO DE FREITAS, 
para, na qualidade de titular, e como representante da Secreta-
ria Municipal da Fazenda, integrar o Grupo de Gestão da Ope-
ração Urbana Consorciada Faria Lima, destacando a presença e 
dando as boas-vindas à Sra. Ester Ionecubo de Freitas. Após so-
licitação, passa a palavra à Sra. Renata Esteves de Almeida An-
dretto, representante titular do Movimento Defenda São Paulo, 
que cumprimenta a todos e registra pedido de especial atenção 
sobre solicitação feita pelo MDSP, há mais de dois anos, para 
que fosse informado sobre o inventário das árvores retiradas 
para a implantação da ciclovia da Av. Faria Lima e sobre a res-
pectiva compensação ambiental. Descreve que as providências 
sobre esse assunto foram informadas durante a 46ª Reunião 
Ordinária (10/11/2020), constando em ata, mas que, decorrido 
esse tempo, os representantes ainda não receberam o material 
solicitado. Por essa razão, reitera o pedido de envio de resposta 
e respectivos documentos, o quanto antes, para análise. Passan-
do ao item I.a da Ordem do Dia e sendo constatado que alguns 
responsáveis pelas apresentações ainda não estavam presentes 
na reunião, Sra. Maria Angela Aparecida de Campos, Assistente 
Social da Divisão Regional de Trabalho Social - Sul da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB/DTS-Sul, passa a apresentar 
as atividades de trabalho social realizadas nos meses de feve-
reiro, março e abril de 2021, pela Gerenciadora COBRAPE, atra-
vés do Contrato – 019/2019. Detalha o quadro quantitativo das 
atividades desenvolvidas no período. Em relação à HIS Coliseu, 
descreve trabalhos relacionados ao apoio e participação nas 
reuniões do Grupo Gestor da OUCFL; monitoramento do Auxílio 
Aluguel; atendimento a famílias para encaminhar situações re-
lativas ao Auxílio Aluguel; plantão social por meio de atendi-
mento telefônico e aplicativo WhatsApp; acompanhamento das 
famílias na entrega do Termo de Compromisso – Benefício Con-
tinuado; e relatórios mensais. Como próximas atividades relati-
vas ao Coliseu, destaca que será iniciado o trabalho de prepara-
ção dos moradores para o reassentamento, conforme Plano de 
Trabalho Técnico Social já elaborado e apresentado ao GGOU-
CFL; e que a publicação da portaria que institui o Conselho 
Gestor de ZEIS está prevista para julho de 2021, a partir da qual 
serão retomados os trabalhos junto ao referido Conselho. Pros-
seguindo com o cronograma do trabalho social no Jardim Pano-
rama, reforça que grande parte das atividades foram prejudica-
das em razão da pandemia do coronavírus, aguardando 
orientações de SEHAB para sequência das atividades presen-
ciais. Informa que a data de entrada da equipe social na área de 
intervenção, prevista para julho de 2021, está sendo novamente 
reavaliada, com possibilidade de extensão para meados de 
agosto de 2021. Explica que as ações iniciais planejadas para o 
Jardim Panorama envolvem atividades presenciais, incluindo o 
conhecimento preliminar do território; a interlocução com lide-
ranças locais e com moradores para apresentação do projeto 
proposto pela Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP; a 
instalação e manutenção de plantão social; seguindo com o ca-
dastramento das famílias e a selagem dos imóveis; assembleia 
com lideranças e moradores para orientações gerais sobre o 
processo de remoção e alternativas de atendimento habitacio-
nal; formação do Conselho Gestor de ZEIS, prevista para agosto 
e setembro de 2021; elaboração de diagnóstico e discussão de 
projeto; e assembleia de apresentação e aprovação de projeto 
pelo Conselho Gestor de ZEIS. Apresenta, ainda, o quadro finan-
ceiro relativo ao trabalho social realizado nos meses de feverei-
ro, março e abril de 2021 pela Gerenciadora, com supervisão da 
DTS-Sul, totalizando R$ 362.840,28. Demonstra registro foto-
gráfico das atividades desenvolvidas e a identificação dos técni-
cos de SEHAB/DTS-Sul e COBRAPE envolvidos. Na sequência, Sr. 
Josias de Castro Machado Neto, Engenheiro do Departamento 
de Gestão de Obras da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/CFT-Obra, retoma que a quadra do Real Parque era um 
pleito antigo da comunidade por falta de área de lazer na re-
gião. Por volta de 2018, relata que foram iniciadas as tratativas 
entre SEHAB e a OUCFL para viabilizar a execução dessa qua-
dra. Descreve que, em 2020, foi dada ordem de início dos servi-
ços e seguiram algumas tentativas de execução da obra, sendo, 
porém, impedidas pela comunidade. Informa que o processo se 
encontra em SEHAB/DTS-Sul, aguardando o posicionamento da 
comunidade acerca da possibilidade de execução ou não da 
quadra. A partir disso, considera a possibilidade de encerramen-
to do processo, tendo em vista não haver interesse por parte de 
comunidade em permitir essa construção, podendo ser pensada 
em outra solução para o espaço. Em complemento, Sr. Felinto 
Carlos Fonseca da Cunha, Diretor da Divisão Regional de Traba-
lho Social - Sul – SEHAB/DTS-Sul, comunica que no dia 29 de 
julho será realizada reunião com o Conselho Gestor da UBS do 
Real Parque, também com participação de SEHAB/CFT-Obra, em 
que será discutida a questão da quadra para tentativa de solu-
ção. Sra. Rosana Maria dos Santos, representante titular da As-
sociação dos Representantes dos Moradores de Favela do Perí-
metro da Operação Urbana Faria Lima, manifesta preocupação 
em relação à demora das reuniões para conversar com as famí-
lias do Coliseu sobre as novas moradias e questões relaciona-
das a regras condominiais. Sra. Maria Angela Aparecida de 
Campos compartilha da angústia apresentada pela Sra. Rosana 
Maria dos Santos, por ainda não terem sido iniciadas as reuni-
ões com a população, registrando atraso também na constitui-
ção do Conselho Gestor de ZEIS, em função do retorno na indi-
cação dos representantes do poder público. Menciona que a 
publicação da portaria que institui o Conselho Gestor está pre-
vista até o final de julho de 2021, sendo importante que as dis-
cussões sejam feitas simultaneamente junto às famílias e ao 
Conselho, tendo em vista a necessidade de definição de crité-
rios do reassentamento. Informa que as primeiras reuniões do 
Conselho Gestor de ZEIS junto aos representantes do poder pú-
blico e da sociedade civil estão previstas ainda para agosto de 
2021 e destaca que o contato com os moradores do Coliseu 
tem sido feito através da Sra. Rosana Maria dos Santos e dos 
plantões sociais pela equipe da Gerenciadora COBRAPE. Ressal-
ta que o trabalho social na etapa de pré-ocupação, incluindo 
orientações sobre gestão condominial e nova forma de morar 
em condomínio, costuma acontecer dez meses antes da entrega 
das chaves e, tendo em vista o atraso de três meses das obras, 
considera haver tempo suficiente para a realização desse traba-
lho. Sra. Rosana Maria dos Santos comenta sobre registros an-
teriores do GGOUCFL sobre a questão da quadra do Real Par-
que, descrevendo que a demanda inicial se tratava de ginásio. 
Sr. Josias de Castro Machado Neto esclarece que a solicitação 
inicial da comunidade era realmente por um ginásio, o que, po-
rém, foi negado, sendo proposta como alternativa quadra com 
tela de proteção superior e alambrado nas laterais, a qual foi 
aprovada e licitada. Por essa razão, explica não ser possível a 
construção de ginásio tal como requerido inicialmente. Prosse-
guindo com o item I.a da Ordem do Dia, Sra. Ligia Maura Basso 
Lamberti, representante titular da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana e Obras – SIURB, cumprimenta a todos e in-
forma que o contrato do Melhoramento Urbanístico da Av. San-
to Amaro está suspenso desde junho de 2021, em razão do 
Decreto Municipal nº 60.040/2020, aguardando deliberação da 
equipe de transição para prosseguimento. No início de 2021, 
informa que SPObras cumpriu duas imissões na posse; executou 
a demolição da fachada de imóvel desapropriado na esquina da 
Av. Santo Amaro com a Rua Comendador Miguel Calfat; man-
tém tratativas com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente - SVMA por conta do licenciamento ambiental e con-
trato de investigação de contaminação; e está preparando ter-
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 7810.2020/0000211-0
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE 

GESTÃO DA OUC FARIA LIMA
REALIZADA EM 13/07/2021
Plataforma Microsoft Teams
Às 15h04, do dia 13 de julho de 2021, excepcionalmente 

por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
Sr. Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo Urbanismo, 
na qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima – GGOUCFL, toma a palavra, 
cumprimenta cordialmente os presentes, agradece a presença 
de todos e inicia, em primeira chamada, a 3ª Reunião Extraordi-
nária do GGOUCFL. Explica que a presente reunião irá apenas 
esgotar os assuntos relacionados à pauta da 48ª Reunião Ordi-
nária, realizada em 1º de junho de 2021, que não conseguiram 
ser tratados na ocasião por conta do tempo. Registra que há 
uma série de solicitações dos representantes para inclusão de 
temas na pauta, as quais serão abordadas na 49ª Reunião Ordi-
nária, programada para o dia 14 de setembro de 2021. Segue 
com a apresentação da pauta proposta: Expediente: I. Verifica-
ção de Presença; II. Portaria de Nomeação publicada no Diário 
Oficial da Cidade - D.O.C.: Portaria SGM 216, de 30 de junho de 
2021, designa a senhora ESTER IONECUBO DE FREITAS, para, 
na qualidade de titular, e como representante da Secretaria 
Municipal da Fazenda, integrar o Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima; Ordem do Dia: I. Andamento 
das intervenções: a. Detalhamento das Ações: HIS Real Parque 
(quadra); HIS Panorama; Trabalho Social realizado no período; 
Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Ja-
guaré; Melhoramento Urbanístico da Avenida Santo Amaro; 
Largo da Batata; Ciclopassarela Bernardo Goldfarb; Boulevard 
Juscelino Kubitschek; Ciclopassarela HIS Panorama e Real Par-
que; Prolongamento da Avenida Faria Lima e Alça de Ligação à 
Av. dos Bandeirantes; b. Quadro de Planejamento Geral; II. 
Apresentação dos Cadernos das Operações Urbanas: Caderno 
da Operação Urbana Faria Lima; Caderno Geral das Operações 
Urbanas: III. Informes Gerais: a. Contribuições encaminhadas 
pelo GGOUCFL acerca do Projeto de Lei nº 203/2020 (Processos 
SEI nº 7810.2020/0001176-4 e nº 7810.2020/0000465-2); b. 
Retorno ao GGOUCFL sobre providências referentes ao atendi-
mento habitacional provisório e definitivo às 275 famílias rema-
nescentes do Real Parque no âmbito do programa de interven-
ções da OUCFL (Processo SEI nº 6014.2020/0001296-5). 
Prossegue com a verificação de presença, constatando os se-
guintes representantes: Sr. Vladimir Ávila, representante titular 
da São Paulo Urbanismo; Sr. José Armênio de Brito Cruz, repre-
sentante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licen-
ciamento – SMUL; Sra. Ester Ionecubo de Freitas, representante 
titular da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Sra. Lucia Noe-
mia Simoni, representante titular da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente – SVMA; Sra. Ligia Maura Basso 
Lamberti, representante titular da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana e Obras - SIURB; Sr. André Luiz Ferreira Cristi-
na, representante suplente da Secretaria Municipal das Subpre-
feituras – SMSUB; Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, 
representante titular do Movimento Defenda São Paulo; Sra. 
Isadora Fernandes Borges de Oliveira, representante suplente 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Sr. Eduardo Joaquim 
de 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; e Sra. Maria Beatriz Rufino, representante titular da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo – FAU/USP. No decorrer da reunião foi registrada a pre-
sença dos seguintes representantes: Sra. Anna Carvalho de Mo-
raes Barros, representante suplente da São Paulo Urbanismo; Sr. 
Alexandre M. Nogueira Cobra, representante suplente da Secre-
taria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB; Sra. 
Maria José Gullo, representante titular da Secretaria Municipal 
de Habitação – SEHAB; Sr. Nelson Ferreti Filho, representante 
suplente da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Sra. 
Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da Secre-
taria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT; Sra. Marile-
ne Ribeiro de Souza, representante titular da União dos Movi-

instruídos em processo SEI, serão encaminhados à Secretaria. 
Já em relação à demanda por CEI, não reconhecida por SME, 
informa que a população ajudará a instruir processo justifican-
do a necessidade do equipamento, para posterior parecer da 
Secretaria. Prosseguindo para o item V.b da Ordem do Dia, in-
forma que, diferentemente do item anterior, há previsão legal 
para produção habitacional de interesse social com recursos da 
OUCFL. Porém, explica que no prospecto da última distribuição 
de CEPAC não constou previsão de recursos adicionais para as 
275 unidades habitacionais remanescentes do Real Parque, 
com base em informações, à época, de que as obras teriam 
sido finalizadas. Apesar disso, considera ser possível chegar a 
uma solução para o atendimento habitacional dessas famílias, 
já reconhecido e há anos no local, sendo necessárias tratativas 
entre SPUrbanismo e SEHAB anteriores à formalização do com-
promisso de atendimento. Passando ao item V.c da Ordem do 
Dia, explica que será realizado novo leilão até o final do mês 
de outubro de 2021, respeitado o prazo de validade da 5ª Dis-
tribuição de CEPAC junto à Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, que se encerra em 29 de outubro de 2021. Confirma ha-
ver interesse do mercado imobiliário no referido leilão e que a 
Diretoria de Engenharia e Obras – DEO da SPUrbanismo está 
estudando a data para sua realização, ainda pendente da defi-
nição do preço e quantidade de CEPAC a serem lançados. 
Aberta a palavra aos representantes, Sr. Eduardo Della Manna 
comenta não existirem evidências de que os recursos arrecada-
dos darão conta de todas as obras da OUCFL previstas na le-
gislação. Por tal razão, destaca a importância da realização 
desse novo leilão, aproveitando a autorização da 5ª Distribui-
ção de CEPAC. Ressalta que, nos últimos anos, a OUCFL de-
monstrou ter um custo fixo muito alto, com gastos prolongados 
em gerenciamento social e auxílio aluguel, que comprometem 
os recursos destinados às intervenções. Cita como exemplo 
nesse sentido a própria obra do Coliseu, com erros na previsão 
de gruas e casa de máquinas dos elevadores. Nesse sentido, 
submete à apreciação do Grupo de Gestão solicitação para que 
SPUrbanismo apresente orçamento atualizado identificando os 
recursos necessários para finalizar todas as intervenções da 
OUCFL. Sra. Camila Savioli Silveira questiona sobre a possibili-
dade de se remanejar os valores a serem arrecadados no novo 
leilão para garantia de atendimento habitacional das 275 famí-
lias remanescentes do Real Parque. Comenta sobre o Projeto 
de Lei nº 203/2020, em tramitação na Câmara Municipal de 
São Paulo - CMSP, o qual trata do encerramento da OUCFL e 
prevê que os recursos remanescentes serão destinados ao com-
bate à pandemia do coronavírus e a obras sociais, de forma 
genérica, questionando sobre a possibilidade de se recomendar 
à CMSP que seja incorporado o atendimento à demanda por 
equipamentos e unidades habitacionais já reconhecidos pelo 
Grupo de Gestão. Pergunta como equalizar as demandas iden-
tificadas e os recursos disponíveis. Sr. Vladimir Ávila explica 
que 30% dos recursos a serem arrecadados no próximo leilão 
serão destinados a HIS. Quanto ao PL 203/2020, pontua que a 
Instrução CVM nº 401 estabelece que a operação urbana se 
encerra apenas quando concluídas todas as intervenções pre-
vistas, destacando que o GGOUCFL continuará a acompanhar o 
andamento das intervenções até o seu término, em prazo esti-
mado de dez anos, tendo em vista que algumas nem mesmo 
foram iniciadas. Confirma não haver garantia de que o total de 
recursos arrecadados ao longo dos anos seja suficiente para 
todas as obras previstas. Considera possível se trabalhar para 
incluir as intervenções citadas no PL, mas, em paralelo, sugere 
verificar a possibilidade de custeio junto à SMS. Sr. Eduardo Jo-
aquim de Carvalho Júnior, representante titular da Associação 
Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP, cumpri-
menta a todos e demonstra satisfação pelo tema do 2º Leilão 
da 5ª Distribuição de CEPAC ter sido incluído na pauta da reu-
nião, registrando preocupação com o curto prazo de validade 
para sua realização. Dispõe-se a dividir os cálculos feitos refe-
rentes à quantidade de títulos, estimando limite entre 20.000 e 
24.000 CEPAC a serem ofertados. Aberta a palavra aos convi-
dados, Sr. Caio Guatelli cumprimenta a todos, agradece a opor-
tunidade de fala e destaca a trajetória da Sra. Erika Sallum 
como jornalista e cicloativista. Descreve a importância do seu 
trabalho em âmbito nacional e internacional, relata que ela fa-
leceu há um mês e defende a renomeação da ciclopassarela 
com o seu nome como ato de grande importância para perpe-
tuar seu legado. Sra. Renata Falzoni, Vereadora Suplente, cum-
primenta a todas e todos, agradece pela oportunidade e reitera 
a fala do Sr. Caio Guatelli. Menciona que a OUCFL tem um le-
gado de dívidas para com os ciclistas, comentando não ter sido 
incluído o projeto de ciclovia em sua versão de 1995. Sobre a 
nomeação da ciclopassarela, reconhece a importância do Sr. 
Bernardo Goldfarb, porém ressalta que o legado da Jornalista 
Erika Sallum é relacionado à mobilidade urbana e ao cicloati-
vismo, declarando, por isso, apoio à proposta. Pergunta sobre o 
prazo de entrega das ciclopassarelas, citando o histórico da 
OUCFL em negligenciar as obras de mobilidade ativa. Sr. Israel 
Alves Pereira cumprimenta a todos e retoma informações pres-
tadas durante a reunião sobre o atendimento habitacional às 
275 famílias remanescentes do Real Parque, comentando sobre 
a arrecadação acima das expectativas do leilão realizado em 
2019; o próximo leilão, previsto para outubro de 2021; e a 
porcentagem a ser destinada para HIS. Nesse contexto, pergun-
ta se SEHAB apresentará os estudos de prospecção de terrenos 
para atendimento habitacional dessas essas famílias na 50ª 
Reunião Ordinária do GGOUCFL, prevista para dezembro de 
2021, lembrando que aguardam há mais de onze anos por 
moradia e que foram indicados terrenos como alternativas em 
estudo por SEHAB durante a 47ª Reunião Ordinária 
(02/03/2021). Pergunta se será necessário aguardar o início das 
obras no Jardim Panorama para início dos trabalhos referentes 
às 275 famílias do Real Parque, bem como sobre o cronograma 
previsto. Questiona, ainda, se será criado Conselho Gestor de 
ZEIS para o Real Parque, assim como ocorrerá para o Jardim 
Panorama. Sr. Vladimir Ávila explica que serão feitas tratativas 
entre SPUrbanismo e SEHAB e que os representantes serão in-
formados a esse respeito. Explica não ser possível responder às 
questões colocadas nesse momento, já que os detalhes ainda 
serão definidos. Sr. Israel Alves Pereira manifesta frustração em 
relação ao andamento da questão e pede agilidade nas tratati-
vas com SEHAB. Sra. Maria José Gullo esclarece estar em estu-
do, ainda como hipótese, a possibilidade de atendimento habi-
tacional das 275 famílias remanescentes do Real Parque em 
terrenos pensados para atendimento da demanda da Viela da 
Paz, tendo em vista o número de unidades viáveis. Quanto ao 
Jardim Panorama, comenta ainda estar em estudo. Sr. Sasha 
Hart cumprimenta a todos e menciona que aguarda há 28 anos 
pela execução da ciclopassarela, comentando sobre os recor-
rentes atrasos. Agradece ao Sr. Dawton Roberto Batista Gaia 
por ter encaminhado a carta em homenagem à Jornalista Erika 
Sallum, lembrando a importância do processo participativo e 
de escuta. Reforça a solicitação de ciclistas e pedestres, que 
não têm cadeira no GGOUCFL, relacionada à nomeação do 
projeto da Ciclopassarela junto à Bernardo Goldfarb, o qual foi 
objeto de deliberação pelo Grupo de Gestão em sua 24ª Reu-
nião Ordinária (10/02/2015). Por fim, destaca pontos da carta 
encaminhada com a referida solicitação, incluindo abaixo assi-
nado com milhares de nomes em apoio à proposta; convida os 
representantes do GGOUFL a conhecerem melhor o trabalho da 
jornalista e apela para que escutem o pedido. Na sequência, Sr. 
Dawton Roberto Batista Gaia pede para que a sugestão de no-
meação da Ciclopassarela Erika Sallum seja incluída como item 
de pauta a ser votado na próxima reunião ordinária do GGOU-
CFL, comprometendo-se a encaminhar o pedido oficialmente. 
Esgotados os pontos de pauta, Sra. Francila Natalia dos Santos 
agradece a presença de todos e todas, destaca que a próxima 
reunião ordinária do GGOUCFL está programada para 07 de 
dezembro de 2021 e encerra os trabalhos às 18h10.
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verificação pela Comissão, estava ausente na documentação 
apresentada, tendo sido mostrado a todos os presentes.

Assim sendo, o Presidente da Comissão informou que, 
da análise dos documentos de habilitação do Consórcio SP 
Terminais Noroeste, relativos ao Bloco Noroeste, decide-se pela 
HABILITAÇÃO da Licitante, uma vez que a documentação apre-
sentada atendeu aos requisitos editalícios.

BLOCO LESTE
Em seguida, o Presidente informou que, uma vez que o 

Consórcio Terminais SP foi inabilitado nos Blocos Sul e Noroes-
te, a Licitante passaria a ser a primeira colocada no Bloco Leste, 
conforme Item 17.5 do Edital.

Contudo, informou ainda que, considerando o Despacho da 
Secretária Executiva de Desestatização e Parcerias, publicado 
no Diário Oficial em 19 de novembro de 2021, que declarou 
prejudicado o Bloco Leste na fase de Classificação, em nome 
dos princípios da economia processual, boa-fé, razoabilidade e 
da persecução do interesse público, questionou o representante 
do Consórcio Terminais SP se havia garantia de proposta dentro 
do Envelope 2 de Habilitação da Licitante relativo ao Bloco 
Leste, pois, caso existente e preenchidos os demais requisitos de 
habilitação, seria proposta a revisão do Ato Administrativo. Uma 
vez que o Represente da Licitante informou não ter certeza e 
alegou não ter objeções quanto à abertura do referido enve-
lope, o Presidente da CEL decidiu pela abertura do Envelope 2 
de Habilitação.

O envelope estava inviolado e rubricado em seus fechos 
pelos demais licitantes. Após, procedeu com a abertura do 
envelope referido. Estava presente no envelope uma pasta con-
tendo 173 páginas, referentes aos documentos de habilitação. 
Os documentos constantes no envelope foram rubricados por 
membro da CEL, conforme item 17.2 do Ato Convocatório.

Em relação ao Bloco Leste, da análise dos documentos 
de habilitação do Consórcio Terminais SP, o Presidente da Co-
missão informou que a CEL apurou, e mostrou aos presentes, 
a existência de uma passagem da página 161 para a 162 ou 
163, posto que na página 162, a numeração tem uma rasura 
que pode levar à interpretação de se tratar da página 163; em 
seguida, a numeração segue normalmente para a página 164.

Após a análise dos documentos de habilitação do Consór-
cio Terminais SP, o Presidente da Comissão informou que a Lici-
tante não apresentou a Garantia de Proposta, documento que 
constava no sumário da pasta como a “página 162”, mas que, 
após verificação pela Comissão, estava ausente na documenta-
ção apresentada, tendo sido mostrado a todos os presentes, hi-
pótese que determinaria a INABILITAÇÃO da Licitante também 
nesse bloco, com fulcro no item 14.6.2 do Edital.

Dessa forma, a CEL deliberou por não recomendar a revisão 
da decisão da Senhora Secretária Executiva de Desestatização 
e Parcerias, publicado no Diário Oficial em 19 de novembro de 
2021, que declarou prejudicado o Bloco Leste.

Em seguida, o Presidente da CEL informou o resultado final 
da Habilitação:
- Bloco Sul: Egypt Engenharia e Participações Ltda;
- Bloco Noroeste: Consórcio SP Terminais Noroeste;
- Bloco Leste: Prejudicado – como já anteriormente 
decidido pela autoridade competente sem que tenha havido 
interposição de recurso.

O Presidente da Comissão questionou se os Licitantes ab-
dicavam do direito recursal, e duas licitantes (Egypt Engenharia 
e Participações Ltda. e Consórcio Terminais SP) manifestaram 
interesse em apresentar recurso referente ao Bloco Sul, ao 
passo que o Consórcio Terminais SP e Consórcio SP Terminais 
Noroeste renunciaram ao interesse em recorrer da decisão 
referente ao Bloco Noroeste.

Nada mais havendo, o Presidente da CEL encerrou a Sessão, 
sendo a presente Ata lavrada, por mim, Fernando Amorim Soa-
res de Mello, Secretário, ____________________________, 
que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros 
da Comissão:

Cristiano Barbirato
Presidente
Gilmar Pereira Miranda
Membro
Tatiana Regina Rennó Sutto
Membro
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho
Membro

das as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação 
direta da empresa NEW FIRE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 
EXTINTORES LTDA-ME, inscrita no CNPJ n.º 16.972.446/0001-
18, para a prestação de serviços de inspeção técnica, recarga e 
manutenção de primeiro, segundo e terceiro níveis em extinto-
res de incêndio da Secretaria Executiva de Gestão - SEGES e de 
suas Unidades Centralizadas e Descentralizadas, em atenção ao 
e-mail de solicitação e justificativa doc. nº 054774616, Termo 
de Referência, doc. nº 054774945, Requisição de Serviços, doc.
nº 054717452, proposta apresentada sob doc. nº 055441120, 
pelo valor total de R$ 5.678,00 (cinco mil e seiscentos e se-
tenta e oito reais), com prazo em até 10 (dez) dias úteis após 
a emissão da ordem de início dos serviços. II - Emita-se Nota 
de Empenho em favor da empresa NEW FIRE MANUTENÇÃO 
E COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME, inscrita no CNPJ n.º 
16.972.446/0001-18, no valor de R$ 5.678,00 (cinco mil e 
seiscentos e setenta e oito reais), onerando a dotação orçamen-
tária 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, do orçamento 
vigente, para cobertura das despesas. III. Designo como gestora 
do ajuste à servidora Rebeca de Paula Bozzo - RF 847.361-7, 
o controle de execução será exercido pelos servidores: Carlos 
Agnaldo Pires – RF 633.249-8 na qualidade de fiscal e Maria 
Luzinete do Nascimento – RF 851.242-6 como suplente. 

 ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE HABILITAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 6011.2021/0000494-1
OBJETO: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de 

concessão administrativa para administração, manutenção, con-
servação, exploração comercial e requalificação dos terminais 
de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano 
de passageiros na cidade de São Paulo.

No dia 10 de dezembro de 2021, reunidos os membros, ao 
final nomeados, da Comissão Especial de Licitação (CEL), ins-
tituída pela Portaria 172/SGM/2021 e posteriormente alterada 
pela Portaria 329/SGM/2021, para análise e deliberação acerca 
dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes 
classificados em 1º lugar.

BLOCO SUL
Em relação ao Bloco Sul, da análise dos documentos de ha-

bilitação do Consórcio Terminais SP, o Presidente da Comissão 
informou que a CEL decide pela INABILITAÇÃO da Licitante nos 
termos do item 14.6.2 do Edital, uma vez que não foi apresen-
tada Garantia de Proposta.

Em seguida, uma vez declarada inabilitada a Licitante clas-
sificada em primeiro lugar, o Presidente da Comissão decidiu 
abrir o envelope 2 de Habilitação da Licitante 2ª colocada no 
Bloco Sul, Egypt Engenharia e Participações Ltda., nos termos 
do item 17.5 do Edital. O Envelope estava inviolado e rubricado 
em seus fechos pelos demais licitantes. Após, procedeu com 
a abertura do envelope referido. Estava presente no envelope 
uma pasta contendo 63 páginas, referentes aos documentos 
de habilitação. Os documentos constantes no envelope foram 
rubricados pelos membros da CEL, conforme item 17.2 do Ato 
Convocatório.

O Presidente da Comissão informou que, da análise dos 
documentos de habilitação da Egypt Engenharia e Participações 
Ltda., relativos ao Bloco Sul, decide-se pela HABILITAÇÃO da 
Licitante, uma vez que a documentação apresentada atendeu 
aos requisitos editalícios.

BLOCO NOROESTE
Ato contínuo, o Presidente da Comissão informou que 

abriria o Envelope 2 de Habilitação do Consórcio Terminais 
SP relativo ao Bloco Noroeste, uma vez que sua inabilitação 
no Bloco Sul, faz com que a Licitante passe a ser a primeira 
colocada no Bloco Noroeste, conforme Item 17.5 do Edital. O 
envelope estava inviolado e rubricado em seus fechos pelos 
demais licitantes. Após, procedeu com a abertura do envelope 
referido. Estava presente no envelope uma pasta contendo 171 
páginas, referentes aos documentos de habilitação. Os docu-
mentos constantes no envelope foram rubricados por membro 
da CEL, conforme item 17.2 do Ato Convocatório.

Em relação ao Bloco Noroeste, da análise dos documentos 
de habilitação do Consórcio Terminais SP, o Presidente da 
Comissão informou que a CEL decide pela INABILITAÇÃO da 
Licitante nos termos do item 14.6.2 do Edital, uma vez que não 
foi apresentada Garantia de Proposta, documento que constava 
no sumário da pasta como a “página 161”, mas que, após 

do pela PMSP com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e, 
consequentemente, com todos os investidores que compraram 
bilhões de reais em CEPAC. Relata que a Instrução CVM 
401/2003 prevê que a operação urbana pode ser encerrada 
quando todas as intervenções forem concluídas. Considera que 
essas obras consistem em compromisso assumido pela PMSP 
com a sociedade ao instituir a OUCFL, estabelecendo, por um 
lado, o direito de adensar uma região e, por outro, a obrigação 
de realizar uma série de obras para mitigar os efeitos desse 
adensamento. Considera que a primeira parte já está bastante 
avançada, porém o programa de intervenções ainda está longe 
de ser finalizado, destacando o demonstrado na presente reu-
nião sobre a previsão de programa de obras até 2029, com 
destaque para obras muito importantes ainda em estudo, como 
o Boulevard Juscelino Kubitschek e o prolongamento da Av. Fa-
ria Lima e Alça de Ligação à Av. dos Bandeirantes. Considera 
não haver sentido em, no meio do caminho, a PMSP querer di-
recionar o caixa da OUCFL para o FUNDURB. Expõe que, caso a 
PMSP decida prosseguir, dezena de investidores entrarão na 
CVM para responsabilizar o Prefeito e o Secretário Municipal da 
Fazenda por não cumprirem com o compromisso formalmente 
assinado em três ou quatro prospectos pelos quais os CEPAC 
foram lançados. Registra que verificará se as manifestações fei-
tas pela APEOP ao longo de 2020 constam nos processos SEI 
citados, bem como se foram encaminhadas à CMSP. Passando 
ao item III.b, Sr. Vladimir Ávila passa a informar sobre as provi-
dências referentes ao atendimento habitacional provisório e 
definitivo às 275 famílias remanescentes do Real Parque no 
âmbito do programa de intervenções da OUCFL, objeto do pro-
cesso SEI nº 6014.2020/0001296-5. Descreve que, em função da 
deliberação feita durante a 48ª RO, foi elaborado documento de 
Recomendação do GGOUCFL em acatar a necessidade de aten-
dimento habitacional das 275 famílias remanescentes do Real 
Parque, com retorno previsto ao Grupo de Gestão, com base no 
entendimento de que há uma série de questões jurídicas a se-
rem resolvidas. Estima que até a próxima reunião ordinária será 
possível submeter a questão à resolução do GGOUCFL, já com a 
sinalização necessária do jurídico quanto ao enquadramento na 
Lei e nas possibilidades da OUCFL. Informa que, assim que a 
Recomendação for publicada em DOC, será compartilhada com 
os representantes. Sra. Isadora Fernandes Borges de Oliveira 
pede o encaminhamento da análise jurídica para conhecimento 
dos representantes e a confirmação se o tema será realmente 
pauta da próxima reunião ordinária, evitando que seja adiada a 
sua apreciação. Sr. Vladimir Ávila confirma que a intenção é re-
solver essa questão o quanto antes, relatando primeira reunião 
realizada com a Gerência Jurídica da SPUrbanismo e as provi-
dências iniciais acordadas tanto em relação às 275 unidades 
habitacionais, quanto à UBS e CEI do Real Parque. Finalizados 
os pontos de pauta e esclarecimentos, agradece a presença de 
todos e encerra os trabalhos às 16h50.
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MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO
Representante Titular RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO
Representante Suplente SÉRGIO ANTONIO REZE JR AUSENTE

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – IAB
Representante Titular CAMILA SAVIOLI SILVEIRA AUSENTE
Representante Suplente ISADORA FERNANDES BORGES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE ENGENHARIA – IE
Representante Titular RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO IMAMURA AUSENTE
Representante Suplente MIRIANA PEREIRA MARQUES AUSNTE

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS 
PÚBLICAS - APEOP
Representante Titular EDUARDO JOAQUIM DE CARVALHO JÚNIOR
Representante Suplente TARIN CHRISTINA MONTEIRO PAS SERAFIM AUSENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRAS, VENDA, 
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVIES RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS DE SÃO PAULO – SECOVI
Representante Titular EDUARDO DELLA MANNA AUSENTE
Representante Suplente GABRIELA SAYD MOGAMES AUSENTE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB
Representante Titular SÉRGIO QUINTERO AUSENTE
Representante Suplente ALBERTO MUSSALLEM

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO – FAU/USP
Representante Titular MARIA BEATRIZ RUFINO
Representante Suplente MARLY NAMUR AUSENTE

UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM
Representante Titular MARILENE RIBEIRO DE SOUZA
Representante Suplente JOSÉ DE ABRAÃO AUSENTE

ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS MORADO-
RES DE FAVELA DO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA 
FARIA LIMA
Representante Titular ROSANA MARIA DOS SANTOS
Representante Suplente DANIEL PEREIRA DOS SANTOS AUSENTE

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2021/0002716-0. SGM/CAF/SCMP. Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de inspeção 
técnica, recarga e manutenção de primeiro, segundo e terceiro 
níveis em extintores de incêndio para a Secretaria Executiva 
de Gestão - SEGES e suas Unidades Centralizadas e Descen-
tralizadas. I - À vista dos elementos contidos no presente, 
nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 
e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e 
Decreto 54.102/2013, com os valores atualizados pelo Decreto 
Federal 9.412/2018, Cotação Eletrônica nº 037/2021-SGM e 
em especial a manifestação da assessoria Jurídica desta Pasta, 
doc. nº 055881117 , AUTORIZO, com base na delegação de 
competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observa-

abertura; Contexto do planejamento urbano e sua relação com 
as operações urbanas vigentes; Análise comparativa dos objeti-
vos, diretrizes e incentivos propostos; Perfil da arrecadação fi-
nanceira e dos investimentos associados às operações urbanas; 
Análise da transformação urbana associada às operações urba-
nas; Papel e a contribuição da participação social; e Análise crí-
tica do desempenho das operações urbanas em São Paulo. Na 
sequência, Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto pergunta 
se os representantes podem encaminhar observações sobre o 
material à SPUrbanismo, após leitura atenta dos cadernos, sen-
do esclarecido pela Sra. Kátia Canova que, enquanto documen-
to de registro de uma gestão, o material está concluído, mas 
que, enquanto ação de monitoramento que está sempre em 
construção e atualização, todas as contribuições são bem vin-
das. Passando ao item III.a da Ordem do Dia, Sr. José Armênio 
de Brito Cruz, Secretário Adjunto e representante titular da Se-
cretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, pas-
sa a informar sobre as contribuições encaminhadas pelos repre-
sentantes do GGOUCFL acerca do Projeto de Lei nº 203/2020. 
Explica que há preocupação por parte da PMSP com a conclu-
são da Operação Urbana Consorciada Faria Lima e as ações ne-
cessárias para isso, inclusive no que diz respeito aos recursos 
remanescentes que poderão ser destinados ao Fundo de Desen-
volvimento Urbano – FUNDURB e às intervenções planejadas. 
Destaca que as informações detalhadas sobre as contribuições 
r e c e p c i o n a d a s  c o n s t a m  n o s  p r o c e s s o s  S E I  n º 
7810.2020/0001176-4 e 7810.2020/0000465-2. Sr. Vladimir 
Ávila complementa que as contribuições registradas nos respec-
tivos processos foram disponibilizadas à Câmara Municipal de 
São Paulo - CMSP, para que tenham perfeita clareza sobre tudo 
o que o Grupo de Gestão pensa a respeito do texto do Projeto 
de Lei nº 203/2020. Aberta a palavra aos presentes, Sra. Renata 
Esteves de Almeida Andretto informa ter encaminhado e-mail, 
um pouco antes do início da reunião, com manifestação do 
Movimento Defenda São Paulo - MDSP sobre o Projeto de Lei nº 
203/2020. Passa a relatar o conteúdo da mensagem, comentan-
do que, a partir da inclusão na Pauta da 3ª Reunião Extraordi-
nária da letra “a” do item III, consultou o andamento do pro-
cesso legislativo do Projeto de Lei 203/2020 no site da Câmara 
Municipal de São Paulo - CMSP, verificando que, no dia 
22/06/2020, consta documento designado como “SEI 
6510.2020/0010477-7”. Nele, encontra-se resposta datada de 
20/06/2020 do Chefe de Gabinete da Casa Civil, Sr. Ivan Teixeira 
da Costa Budinski, a questionamentos da Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara Municipal, remetendo-se à Informa-
ção SMDU/AJ Nº 030016398 (fls. 28), de lavra do Procurador do 
Município, Chefe da Assessoria Jurídica, Sr. José Antonio Appa-
recido Júnior. Em relação a isso, descreve que o Sr. Procurador 
do Município enfrenta a seguinte pergunta da Comissão de 
Constituição e Justiça: “3. Há manifestação do grupo de gestão 
da operação urbana na elaboração do texto do projeto?”, ao 
que responde: “Nos termos informados neste SEI pela Diretoria 
de Implementação de Projetos Urbanos da São Paulo Urbanis-
mo, na 44ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima, realizada em 05/05/2020, hou-
ve a apresentação do projeto de lei aos representantes. A pro-
posta foi avaliada na ocasião e os questionamentos apresenta-
dos a partir da reunião foram devidamente encaminhados para 
esclarecimentos (Informação SP-URB/DIP 029938825 e Informa-
ção SP-URB/DIP 029940967). (...) Tendo em vista tais condições, 
o Projeto de Lei n. 203/2020, já devidamente protocolizado 
junto à Edilidade, foi apresentado àquele Colegiado, que teve 
oportunidade de realizar questionamentos e sugestões sobre 
seu conteúdo – material este, como já apontado, tratado no SEI 
n. 7810.2020/0000465- 2”. Todavia, destaca que: em 
05/05/2020, na referida 44ª Reunião Ordinária do Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, a Repre-
sentante Titular do MDSP já formalizara o seu entendimento 
sobre o Projeto de Lei 203/2020, lendo a sua manifestação, re-
querendo ao Sr. Prefeito a retirada do dito Projeto de Lei da 
Câmara Municipal; em 11/08/2020, na 45ª Reunião Ordinária 
do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima, a Representante Titular do MDSP apresentou entendimen-
to sobre a mencionada manifestação do Sr. Procurador do Mu-
nicípio constante do Processo SEI n. 7810.2020/0000465- 2, ex-
pondo motivos e reiterando requerimento ao Sr. Prefeito de 
retirada do Projeto de Lei 203/2020 da Câmara Municipal; em 
30/09/2020, o MDSP enviou ao e-mail “SPUrbanismo – Opera-
ção Urbana Consorciada Faria Lima”, com cópia para a Sra. Pa-
trícia Saran, a mensagem eletrônica sobre o assunto “Manifes-
tação MDSP sobre Projeto de Lei 203 de 2020”, tendo como 
anexo o Ofício MDSP – 07/2020, datado de 29/09/2020, em 
atendimento à mensagem eletrônica de SPUrbanismo, datada 
de 21/09/2020, requerendo “contribuições objetivas sobre o 
Projeto de Lei 203/2020” até o dia 01/10/2020. Resume que, no 
Ofício MDSP – 07/2020, encaminhado novamente anexo ao e-
-mail enviado na presente data, foi relatado que o GGOUCFL 
fez várias objeções ao Projeto de Lei 203/2020, durante a 44ª 
Reunião Ordinária (05/05/2020), as quais não foram sequer 
mencionadas na resposta do Sr. Procurador do Município. Res-
salta que o Ofício MDSP – 07/2020 reitera e explica detidamen-
te as razões para o pedido de retirada do PL da CMSP, em ob-
servância aos princípios da Administração Pública referidos no 
artigo 37 da Constituição Federal. Nesse contexto, não conside-
ra razoável nem pelo interesse público a decisão do Poder Exe-
cutivo de encaminhamento do PL 203/2020, procedendo a leitu-
ra de trecho final do referido Ofício: “E tudo isso para, sem 
qualquer motivo técnico razoável e desconsiderando o interesse 
público, ter como objetivo presente o encerramento de uma 
Operação Urbana que, embora iniciada há décadas, ainda está 
a demandar vários anos para concluir o seu Programa de Inter-
venções, o que se demonstra em cada Reunião desse Grupo 
Gestor, na qual se exibe o Programa de Intervenções em curso e 
ainda a executar, a exigir obras de grande porte, a consumir 
elevada quantidade de recursos e com cronograma a demandar 
vários anos para sua execução”. A partir disso, manifesta sur-
presa que do processo legislativo do Projeto de Lei 203/2020 
não constem as graves objeções do Grupo de Gestão, que exer-
ce o controle social da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima, bem como o referido Ofício MDSP – 07/2020. Entende 
que essa retificação é muito importante para qualificar a res-
posta dada à Comissão de Constituição e Justiça da CMSP, ha-
vendo ainda mais urgência na inclusão dessas objeções a partir 
da distribuição do referido Projeto de Lei para relatoria da Vere-
adora Sandra Tadeu, no último dia 08/07/2021. Diante do ex-
posto, destaca que o e-mail encaminhado na presente data 
contém pedido para que SPUrbanismo faça imediatamente jun-
tar ao processo legislativo do Projeto de Lei 203/2020, o Ofício 
MDSP – 07/2020 ou requeira à Chefia de Gabinete da Casa Ci-
vil que assim o faça, para com isso dar exato cumprimento ao 
questionamento da Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara Municipal, sob pena de grave prejuízo ao interesse públi-
co. Solicita, por fim, que o conteúdo do e-mail seja considerado 
e encaminhado para que sejam cumpridos os objetivos de 
transparência, lealdade e boa fé no processo legislativo do PL 
203/2020, sendo também levado ao conhecimento de todos os 
representantes do GGOUCFL. Sr. Vladimir Ávila agradece, infor-
ma que irá verificar a melhor forma de cumprir as providências 
solicitadas quanto à junção ao processo legislativo e dará retor-
no ao GGOUCFL. Sr. José Armênio de Brito Cruz destaca que os 
processos SEI e os registros das reuniões do GGOUCFL são de 
acesso público. Considera importante mencionar que o Projeto 
de Lei nº 203/2020 não interfere no programa de intervenções 
da OUCFL, o qual segue com seu controle físico e financeiro; 
mas sim foi motivado por preocupação referente ao esgotamen-
to dos estoques. Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior endossa o 
colocado pela Sra. Renata Esteves de Almeida Andretto, consi-
derando haver muitos motivos pelos quais a OUCFL não pode 
ser encerrada, sendo um dos principais o compromisso assumi-

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
• Pregão Eletrônico 107/SMSU/2021
• Processo :6029.2021/0016170-0
• Objeto :"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
PREDIAL DA EDIFICAÇÃO, SEGUNDO AS NECESSIDADES APONTADAS EM VISTORIA CONJUNTA COM A DIREÇÃO DA UNIDADE - ID-
28 - INSPETORIA SÃO MATEUS"

Às 10:02:24horas do dia 06 de Dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade SIMONE CRISTINA TO-
BIAS e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO, JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS, LUCIANA MOREIRA 
DOS SANTOS, Solange Piva Feiteiro e VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra – OC: 801005801002021OC00151. Inicialmente o Pregoeiro abriu a 
sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1

• Descrição: SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMAS,INSTALACAO EM OBRAS CIVIS-AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITA-
RIOS PARA PREGAO ELETRONICO, LOTE-01
• Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
• Menor Valor: 31.000,0000
• CNPJ/CPF - Vencedor: 14014397000185 - Quartetura Empreendimentos Eireli
• Propostas Entregues: 7
• Desistência de Propostas: 0
• Propostas Restantes: 7
• Propostas Classificadas: 7
• Resultado do Item: Adjudicado
• Justificativa: POR ATENDER TODOS OS ITENS DO EDITAL.

Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa
Quartetura Empreendimentos Eireli 1 180.000,0000 05/12/2021 00:00 Classificada classifico o item
ECM ENGENHARIA LTDA. 2 998.000,0000 30/11/2021 00:00 Classificada classifico o item
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA 3 1.000.000,0000 03/12/2021 00:00 Classificada classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp 4 3.976.540,0000 30/11/2021 00:00 Classificada classifico o item
Belartec-Construção Manutenção & Negocios EIRELI 5 5.025.000,0000 22/11/2021 00:00 Classificada classifico o item
RV Serviços e Soluções Ltda 6 120.000.000,0000 06/12/2021 00:00 Classificada classifico o item
HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO 7 999.999.999.999,9999 06/12/2021 00:00 Classificada classifico o item

Desistência
Não houve desistência.
Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situação
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA 990.000,0000 06/12/2021 10:09:36 Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006.
Negociação

Licitante Valor Data/Hora Situação
Quartetura Empreendimentos Eireli 33.000,0000 06/12/2021 10:28:06 Válido e confirmado
Quartetura Empreendimentos Eireli 31.000,0000 06/12/2021 10:29:51 Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço
Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
Quartetura Empreendimentos Eireli Negociação 31.000,0000 06/12/2021 10:33 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.

Habilitação
Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa
Quartetura Empreendimentos Eireli 10/12/2021 14:02 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso


