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de projetos, gerenciamento físico e execução de obras do futuro 
empreendimento. Sr. Felinto Carlos Fonseca da Cunha, Diretor 
da Divisão Regional de Trabalho Social – Sul da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação – SEHAB/DTS-Sul, elogia a apresentação e 
defende a aprovação do atendimento habitacional das 275 fa-
mílias pela OUCFL. Sr. Vladimir Ávila consulta os presentes so-
bre possíveis manifestações e reforça que a deliberação se refe-
re ao reconhecimento do direito ao atendimento habitacional 
provisório e definitivo das 275 famílias remanescentes do Real 
Parque com recursos da OUCFL, sem especificação de valores 
nesse momento, para continuidade do processo. Sra. Maria Te-
resa Stape Affleck pondera que o objeto de deliberação da pre-
sente reunião seria o reconhecimento do atendimento habita-
cional, a partir das informações apresentadas por SEHAB, 
corrigindo possível equívoco realizado em 2016, com entendi-
mento apresentado na 29ª Reunião Ordinária do GGOUCFL de 
que a necessidade de HIS para o Real Parque já havia sido 
atendida. Entende que deverá haver um segundo momento de 
deliberação, a partir da estimativa de recursos necessários para 
o atendimento provisório e definitivo das 275 famílias, em pes-
quisa a ser desenvolvida por SEHAB, bem como o detalhamento 
sobre a origem de recursos. Recuperando a ata da 29ª Reunião 
Ordinária do GGOUCFL, realizada em 14 de junho de 2016, Sra. 
Laura da Palma Lourenção ressalta que o equívoco de entendi-
mento, à época, partiu de SPUrbanismo e que o encerramento 
do pagamento do Auxílio Aluguel com recursos da OUCFL não 
foi deliberado pelo Grupo de Gestão. Pontua que a apresenta-
ção elaborada por SEHAB demonstra que o reconhecimento do 
direito ao atendimento habitacional foi feito quando do cadas-
tramento dessas famílias, com compromisso assumido pela 
PMSP relacionado à OUCFL. A partir disso, entende que a pauta 
para deliberação, para além de reconhecer o direito ao atendi-
mento habitacional, seria de fato o compromisso de atendimen-
to, sem passar pela discussão de valores, nesse momento. Sra. 
Maria Teresa Stape Affleck informa que ficaram acordados 
como próximos passos o reconhecimento do direito ao atendi-
mento habitacional, num primeiro momento, e o trabalho de 
métrica de valores, num segundo momento, tendo em vista que 
a deliberação sobre recursos oriundos da operação urbana de-
manda a indicação da estimativa de valores a serem destinados 
para a intervenção. Segue argumentação da Sra. Laura da Pal-
ma Lourenção, citando exemplos de deliberações anteriores do 
GGOUCFL e GGOUCAE aprovando recursos para Auxílio Aluguel 
sem que houvesse definição do tempo e valor total de paga-
mento. Sr. Vladimir Ávila destaca a importância de se ter conhe-
cimento prévio da estimativa de valores para planejamento das 
intervenções a serem atendidas com recursos da OUCFL. Refor-
ça ser fundamental a apresentação dos valores para delibera-
ção do Grupo de Gestão sobre o compromisso de atendimento 
habitacional. Aberta a palavra aos convidados, Sr. David Souza, 
representante do Real Parque, cumprimenta a todos e menciona 
que algumas das 275 famílias remanescentes do Real Parque já 
recebiam Auxílio Aluguel desde 2010, relatando as dificuldades 
enfrentadas por essas pessoas durante todo esse período. Con-
sidera que esse mesmo erro de elaboração de projeto sem con-
siderar a totalidade de famílias existente no local acontecerá no 
Jardim Panorama, onde o levantamento da área foi feito por 
drone, levando a uma estimativa imprecisa do número de famí-
lias moradoras. Sr. Israel Alves Pereira cumprimenta a todos, 
agradece pelo espaço de fala e identifica-se como um dos re-
presentantes das 275 famílias do Real Parque. Entende que há 
um retrocesso em relação a reuniões feitas anteriormente junto 
à SEHAB e à SPUrbanismo, relatando que na 46ª Reunião Ordi-
nária do GGOUCFL, em 10/11/2020, já foi apresentada a possi-
bilidade de terreno com estimativa de valores para atendimento 
habitacional dessas famílias. Descreve que havia expectativa de 
que fossem apresentados estudos finais para esse terreno em 
2021, sendo, porém, informado por SEHAB, na 47ª Reunião Or-
dinária (02/03/2021), que o terreno em estudo havia sido adqui-
rido por incorporadora, inviabilizando sua desapropriação para 
provisão habitacional. Relata frustração em relação ao encami-
nhamento da questão, lembra que as famílias aguardam há dez 
anos por solução habitacional definitiva e expõe expectativa 
pela formalização do atendimento habitacional definitivo, na 
presente reunião, para prosseguimento com propostas mais 
concretas às famílias. Relata reunião realizada com SEHAB na 
última semana e solicita que DEPLAN e DTS-Sul agilizem os es-
tudos sobre os dois novos terrenos indicados como opções pos-
síveis para o referido atendimento habitacional. A partir da for-
malização do atendimento definitivo, em pauta, pergunta quais 
serão os próximos passos concretos em relação aos terrenos ci-
tados. Sr. Vladimir Ávila pondera sobre os diferentes entendi-
mentos de SEHAB e SPUrbanismo quanto ao objeto de delibera-
ção, consultando os representantes sobre possível adiamento 
do item de pauta. Sr. Roberto Santana, morador do Real Parque, 
reforça a frustração descrita pelo Sr. Israel Alves Pereira no que 
diz respeito ao tempo de espera pela definição do endereço 
onde irão morar e criar suas famílias. Ressalta que a frustração 
será ainda maior caso a decisão do GGOUCFL seja adiada. En-
tende que a formalização em questão já havia sido superada e 
sente que a cada reunião se regride ao invés de se avançar. Re-
lata que a demanda habitacional já foi reconhecida em diversas 
reuniões junto à SEHAB, sendo confirmada a disponibilidade de 
recursos para esse atendimento. Questiona e pede agilidade 
para resolução dessa questão. Sra. Maria Beatriz Rufino ponde-
ra que a ausência de solução habitacional definitiva gera pro-
blema relacionado ao pagamento de Auxílio Aluguel, que hoje 
onera SEHAB, impossibilitando que a Secretaria atue em outras 
frentes. Destaca que a OUCFL é superavitária, sendo inclusive 
discutido o que fazer com os recursos decorrentes do ágio do 
último leilão. Considera ser complicado postergar essa delibera-
ção, pois entende que deve haver avanço nessa questão, como 
compromisso claro de uma operação urbana que contempla 
poucas questões sociais e é superavitária. Sra. Laura da Palma 
Lourenção salienta que o material apresentado havia sido enca-
minhado com antecedência aos representantes, sendo de co-
nhecimento de todos. Tendo sido alcançadas as duas horas de 
reunião previstas no Regimento Interno do GGOUCFL, Sr. Vladi-
mir Ávila consulta os representantes sobre a possibilidade de 
estender a reunião por mais uma hora, sendo acolhida pela 
maioria. Sra. Camila Savioli Silveira coloca que já houve mo-
mentos de deliberação do GGOUCFL mesmo sem o detalha-
mento de valores, citando como exemplo o Melhoramento Ur-
banístico da Av. Santo Amaro, que foi incluída no programa de 
intervenções e apresentada com maior minúcia em reuniões 
posteriores. Entende que ao se falar em reconhecer o direito ao 
atendimento habitacional dessas famílias, o Grupo de Gestão 
assume o compromisso de atendê-las, deixando a deliberação 
específica sobre os valores para um momento posterior. Sr. Al-
berto Mussallem, representante suplente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – OAB, considera que, ainda que os represen-
tantes sejam sensíveis às necessidades da comunidade, os 
recursos da OUCFL são finitos e condicionados a um programa 
de intervenções bastante extenso. Reconhece que a demanda é 
justa, mas entende que, diante da absoluta incerteza sobre va-
lores e propostas desconexas entre SPUrbanismo e SEHAB, não 
há possibilidade de deliberar sobre a destinação de recursos da 
OUCFL. Por essa razão, considera ser mais adequado e prudente 
o agendamento de reunião extraordinária para discussão dessa 
questão. Sr. José Armênio de Brito Cruz, representante titular da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, 
cumprimenta a todos e reafirma que o reconhecimento do direi-
to ao atendimento habitacional das 275 famílias, nesse momen-
to, é um passo importante para prosseguir na construção de 
uma solução concreta, com base no dimensionamento dos valo-
res. Citando pergunta feita via chat pela Sra. Lucia Noemia Si-
moni, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente – SVMA, acerca da obrigatoriedade de reassen-
tamento das famílias desalojadas devido às obras de implanta-

liseu, nesse caso. Considera ser importante avançar nessa deci-
são para prosseguir com o projeto. Sr. Vladimir Ávila pergunta a 
quem cabe essa decisão, sendo pontuado pelo Sr. João Paulo 
Cuzziol que a decisão cabe a SPUrbanismo e a SEHAB/CFT-Proj. 
Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Gerente de Planejamento e 
Monitoramento da SPUrbanismo, complementa que SEHAB está 
estudando os cenários possíveis para que os prós e contras de 
cada um deles possam ser apresentados de forma detalhada ao 
GGOUCFL, em uma próxima reunião, incluindo estimativas de 
orçamento, prazos e escopo. Paralelamente ao estudo desses 
dois eixos, em lote isolado ou lote compartilhado com o Condo-
mínio 3, destaca a necessidade de avaliação jurídica sobre a 
possibilidade de alocação de recursos para sede de associação 
comunitária em lote isolado. Sra. Rosana Maria dos Santos 
considera confuso atrelar a sede da Associação com o Condo-
mínio Coliseu 3, podendo ser dialogado com SEHAB/CFT-Proj o 
que caberia no terreno isolado, revendo as necessidades do 
projeto. Sra. Camila Savioli Silveira compartilha solicitação en-
caminhada pela representação do IAB junto à Coordenação re-
ferente à formação de Grupo de Trabalho específico de HIS, 
considerando que as questões apresentadas são interessantes e 
carecem ser discutidas com maior profundidade e com envolvi-
mento de outras pessoas, para acompanhamento das questões 
tanto do Coliseu quanto do Jardim Panorama e Real Parque. 
Solicita que o item de deliberação sobre a demanda habitacio-
nal do Real Parque seja tratado junto dos itens referentes ao 
andamento das intervenções de HIS, apresentados por SEHAB. 
Por fim, destaca a presença de representantes das Comunida-
des Panorama e Real Parque acompanhando a reunião, como 
convidados, identificando as Sras. Caroline Viana, Eliana Silva 
Souza e Sylvia Guimarães, do Jardim Panorama; os Srs. Israel 
Alves Pereira, David Souza, Roberto Santana e Tiago Santos, do 
Real Parque; e as Sras. Erika Macedo Hara e Renata Assis Mace-
do de Oliveira, relacionadas à UBS do Real Parque. Registra que, 
além desses participantes, 101 pessoas estão acompanhando a 
reunião pela plataforma streaming, com diversas manifestações 
de moradores via chat. Ressalta a importância de dar oportuni-
dade e direito de fala às pessoas diretamente envolvidas nos 
projetos, que têm interesse em participar das reuniões do 
GGOUCFL e de forma mais ativa na condução dos trabalhos a 
serem desenvolvidos no território. Sr. Vladimir Ávila consulta os 
representantes sobre a proposta de inversão do item IV da Or-
dem do Dia, sugerida pela Sra. Camila Savioli Silveira, sendo 
acolhida pelos demais. Ainda sobre a questão da sede da Asso-
ciação SOU Coliseu, Sra. Maria Beatriz Rufino, representante ti-
tular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo – FAU/USP, entende ser importante que a decisão 
sobre a solução a ser adotada não seja feita pelo GGOUCFL ou 
pela SPUrbanismo, mas sim que haja um processo participativo 
de desenho com as famílias da comunidade, que utilizam o es-
paço. Pergunta se o problema indicado entre a sede da Associa-
ção e o Condomínio Coliseu 3 seria físico ou de contratação. Sr. 
Vladimir Ávila pondera que esse assunto talvez seja mais perti-
nente ao Conselho Gestor de ZEIS do que propriamente ao 
GGOUCFL. Sra. Maria Teresa Stape Affleck esclarece que os vá-
rios cenários em estudo envolvem não apenas a distribuição fí-
sica, mas também as soluções fundiária, jurídica e financeira, 
que seguem sendo trabalhadas em paralelo para análise dos 
caminhos possíveis. Dando prosseguimento com o item IV da 
Ordem do Dia, Sra. Laura da Palma Coelho Germano Lourenção, 
Arquiteta do Departamento de Planejamento Habitacional da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/DEPLAN, cumpri-
menta a todos e passa a apresentar material relativo à formali-
zação do compromisso de atendimento habitacional das 275 
famílias remanescentes do Real Parque no âmbito da OUCFL. 
Retoma histórico da área de intervenção do Real Parque, identi-
ficando as 1ª e 2ª Etapas das obras, que tiveram início em 2010 
e término em 2016, totalizando 1.246 unidades habitacionais 
entregues. Explica que parte das famílias removidas do Real 
Parque estava inserida no perímetro de urbanização e outra 
parte ocupava as áreas comuns do PROVER, que recebeu inter-
venção de SEHAB, à época, através do Programa 3Rs, voltado à 
recuperação de conjuntos habitacionais. Salienta que o Progra-
ma 3Rs foi implementado com recursos da OUCFL e estava in-
serido no contrato da 2ª Etapa das obras do Real Parque. Expõe 
imagens aéreas de 2010, quando foram iniciadas as interven-
ções, e a situação atual, em 2021. Informa que SEHAB começou 
o cadastramento habitacional da área em 2008, seguindo com 
a atualização cadastral até 2012, o que gerou um acréscimo 
esperado no número de famílias, dado o espaço de tempo e as 
frentes de obras. Em relação aos números, descreve o cadastra-
mento de 1.607 famílias no período de 2008 a 2012, sendo que 
1.521 foram removidas de 2009 a 2016, e 86 foram resistentes 
à remoção. Desse total de 1.521 famílias, detalha que 1.246 re-
ceberam atendimento definitivo com a entrega das unidades 
habitacionais, de 2011 a 2016, e 275 permanecem em Auxílio 
Aluguel, sendo 188 oriundas do perímetro de urbanização e 87 
oriundas das áreas ocupadas do PROVER. Apresenta planta his-
tórica de selagem, no cenário pré-remoção, que identifica a ori-
gem das 275 famílias remanescentes, destacando a localização 
de 173 domicílios no perímetro de urbanização e de 87 domicí-
lios nas áreas comuns do perímetro do PROVER (3Rs), com ob-
servação de que os 15 domicílios restantes foram removidos 
por risco pela Subprefeitura Butantã (PA 2014-0.264.877-0). 
Expõe linha do tempo sobre a fonte de recursos do Auxílio Alu-
guel pago às famílias do Real Parque, detalhando: o início do 
pagamento do Auxílio Aluguel com recursos de SEHAB, em maio 
de 2011; início do pagamento do Auxílio Aluguel com recursos 
da OUCFL, em junho de 2012, após deliberação do Grupo de 
Gestão; término do pagamento do Auxílio Aluguel com recursos 
da OUCFL, em junho de 2016, com base no entendimento, à 
época, de que a necessidade de atendimento habitacional havia 
se encerrado; e, a partir disso, retomada do pagamento do Auxí-
lio Aluguel para as 275 famílias remanescentes com recursos de 
SEHAB, em julho de 2016, situação que segue até hoje. A esse 
respeito, enfatiza não ter sido identificada qualquer deliberação 
do Grupo de Gestão pela não utilização de recursos da OUCFL 
no atendimento provisório e definitivo às 275 famílias remanes-
centes do Real Parque. Na sequência, apresenta linha do tempo 
sobre as tratativas recentes a esse respeito, destacando: Carta 
encaminhada pela Comunidade do Real Parque, elencando al-
gumas pendências do projeto de urbanização, dentre as quais o 
atendimento definitivo das 275 famílias, em dezembro de 2019; 
autuação do processo SEI nº 6014.2020/0001296-5 pela SEHAB, 
em janeiro de 2020, com o objetivo de formalizar o compromis-
so de atendimento habitacional definitivo das 275 famílias no 
âmbito da OUCFL; informação dada ao GGOUCFL de que 
SEHAB/DTS-Sul confirmou e justificou o atendimento habitacio-
nal das 275 famílias em Auxílio Aluguel no âmbito da OUCFL, 
bem como apresentação de estudos de prospecção de terrenos 
para o reassentamento dessas famílias, em novembro de 2020; 
e manifestação de SPUrbanismo sugerindo que a pauta fosse 
submetida à deliberação do GGOUCFL, em maio de 2021. 
Quanto ao atendimento provisório, esclarece que o compromis-
so de pagamento do Auxílio Aluguel a essas famílias já foi assu-
mido pela Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP há 
anos, e que a discussão recai sobre a fonte de recursos, se será 
feito com recursos da OUCFL ou com recursos de SEHAB, como 
vem ocorrendo nos últimos 5 anos. Por fim, quanto ao pleito de 
deliberação, ressalta a necessidade de formalizar o compromis-
so de atendimento provisório e definitivo às 275 famílias rema-
nescentes do Real Parque no âmbito do Programa de Interven-
ções da OUCFL, o que implica na destinação de recursos da 
OUCFL para o pagamento de Auxílio Aluguel às 275 famílias 
enquanto o atendimento definitivo não se viabilizar; recursos 
para acompanhamento social dessas famílias enquanto perma-
necerem no atendimento provisório, bem como, durante as eta-
pas de pré e pós ocupação do futuro empreendimento habita-
cional; e ainda, recursos para desapropriação, desenvolvimento 

convertido (748.230) e o montante em circulação (22.934), 
destacando que os valores se mantêm os mesmos da posição 
de 23/02/2021. Sr. Eduardo J. de Carvalho Júnior, representante 
titular da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas 
– APEOP, lembra que em novembro de 2021 vencerá o prazo de 
dois anos dado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
para a 5ª distribuição de CEPAC da OUCFL, entendendo ser ne-
cessária a realização do próximo leilão, tendo em vista a exis-
tência de demanda e a disponibilidade de estoque e CEPAC. 
Sugere que o GGOUCFL solicite rapidez na realização do novo 
leilão, para evitar que se perca o material já desenvolvido e o 
prazo estabelecido pela CVM. Sra. Camila Savioli Silveira, repre-
sentante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, pon-
dera sobre a necessidade de realização de novo leilão no mo-
mento, tendo em vista que há intervenções previstas no 
prospecto ainda não executadas e que há recursos disponíveis 
no caixa da OUCFL para a execução dessas obras. Sra. Priscila 
Souza Bezerra Gyenge informa, ainda, que o controle de esto-
ques da OUCFL passou a ser feito de forma automática, com 
acesso público pelo site da SPUrbanismo, disponibilizando o re-
ferido link no chat da reunião: https://servicos.spurbanismo.sp.
gov.br/cepac/. Seguindo para o item II.a da Ordem do Dia, Sra. 
Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira da São 
Paulo Urbanismo – SPUrbanismo/GGF, cumprimenta a todos e a 
todas e passa a apresentar o quadro financeiro referente à posi-
ção de 30 de abril de 2021, destacando o total de Receitas (R$ 
4.167.331.379), Despesas (R$ 2.034.509.459) e Saldo Financei-
ro (R$ 2.132.821.921). Apresenta as intervenções em andamen-
to, com evolução total de R$ 5.573.245 no período de fevereiro 
a abril de 2021, detalhando os valores em HIS (R$ 3.314.463), 
incluindo obras no Coliseu (R$ 2.587.385), Gerenciamento Téc-
nico (R$ 57.015), Trabalho Social (R$ 271.063) e Auxílio aluguel 
(R$ 399.000); Melhoramento Urbanístico da Av. Santo Amaro 
(R$ 657.703), abrangendo Contrato de Projeto Executivo, Obras 
e Serviços (R$ 806.031) e crédito de retorno de Desapropriações 
(- R$ 148.328); Ciclopassarela Bernardo Goldfarb (R$ 74.578); e 
Taxas de Administração/Remuneração de SPObras, SPUrbanis-
mo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (R$ 1.526.501). 
Passando ao item II.b da Ordem do Dia, retoma que a execução 
orçamentária de 2020 vem sendo tratada nas últimas reuniões 
do Grupo de Gestão e que houve compromisso de apresentar o 
exercício de 2020 finalizado, com os valores referentes ao Orça-
mento Inicial (R$ 243.228.608); Orçamento Atualizado (R$ 
243.228.608); Reservado e Empenhado (R$87.110.716); e, por 
fim, Pago (R$ 71.192.327). Constatando que a última versão do 
Quadro de Execução Orçamentária de 2020 não foi incluída na 
apresentação, informa que o quadro atualizado com a coluna 
final dos valores pagos até 30 de maio de 2021 será encami-
nhado aos representantes por e-mail. Dando sequência com o 
item II.c da Ordem do Dia, passa a apresentar a execução orça-
mentária de 2021, explicando as colunas referentes aos valores 
previstos e autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA de 
2021 e aos valores reservados para as unidades executoras até 
aproximadamente junho de 2021. Informa que seguem traba-
lhando para fazer a nota de reserva com transferência para o 
restante do exercício. Cita exemplos dos valores reservados 
para aplicação em Projetos e Ambiental da Ciclopassarela Ber-
nardo Goldfarb (R$ 64.628); Remuneração da SPUrbanismo (R$ 
2.590.036); Construção de Unidades Habitacionais (R$ 
17.035.653), abrangendo obras do Coliseu (R$12.701.633), Ge-
renciamento Físico (R$ 1.391.663), Trabalho Social (R$ 
1.334.358) e Auxílio Aluguel (R$ 1.608.000); e Construção das 
Ciclovias da Ponte Jaguaré e da Ponte Cidade Universitária (R$ 
1.723.636). Destaca que, do valor total previsto e autorizado na 
LOA de 2021 (R$ 291.543.966), foram reservados até o presen-
te momento R$ 28.149.995. Aberta a palavra aos representan-
tes, Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular 
da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, 
questiona se o valor reservado de R$ 1.723.636 para as ciclo-
vias das Pontes Jaguaré e Cidade Universitária se refere ao ano 
de 2021, sendo confirmado pela Sra. Maria de Fátima do N. Niy. 
Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, representante suplente da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, aproveita 
para complementar que o cronograma da licitação das ciclovias 
das Pontes Jaguaré e Cidade Universitária prevê abertura dos 
envelopes a partir do dia 18 de junho de 2021, levando aproxi-
madamente onze semanas até a emissão da ordem de serviço, 
com os trâmites necessários. Passando ao item III.a da Ordem 
do Dia, Sr. George Artur Falsetti, Engenheiro do Departamento 
de Gestão de Obras da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/CFT-Obra, cumprimenta a todos, identifica-se como atual 
fiscal das obras da HIS Coliseu, indicado em meados de feverei-
ro de 2021, e informa sobre o andamento da intervenção. Recu-
pera problemas identificados no início das obras que impacta-
ram no cronograma original do Coliseu, citando a resistência 
para saída das famílias, a definição das fundações, as restrições 
impostas pela pandemia do coronavírus, o prejuízo no forneci-
mento de aço e o atraso nos empenhos no início do ano, em 
razão da mudança de gestão. Apesar disso, reforça que não 
houve paralisação no andamento da obra em nenhum momen-
to, apenas a diminuição do seu ritmo, e que há compromisso do 
Consórcio Construtor para aumentar o ritmo a partir de agora, 
sendo provável a prorrogação do prazo inicialmente previsto 
para conclusão de janeiro para abril de 2022. Descreve dados 
do Contrato 015/2019-SEHAB, mencionando providências para 
aditivo em 2021, apresenta cronograma físico da situação das 
obras e cronograma de desembolso. Por fim, demonstra a evo-
lução da obra através de fotos e vídeos feitos por drone, em fe-
vereiro e maio de 2021. Aberta a palavra aos representantes, 
Sra. Rosana Maria dos Santos, representante titular da Associa-
ção dos Representantes dos Moradores de Favela do Perímetro 
da Operação Urbana Faria Lima, pergunta qual a estimativa do 
tempo de atraso da obra, sendo respondido pelo Sr. George Ar-
tur Falsetti que se estima de quatro a seis meses de prorrogação 
de prazo para entrega das obras. Após solicitação de fala, Sr. 
Vladimir Ávila informa que abrirá a palavra aos convidados ao 
término do bloco de apresentações de SEHAB. Sra. Rosana Ma-
ria dos Santos destaca a importância de que os convidados 
possam falar na sequência das apresentações das HIS Real Par-
que e Panorama, considerando a presença de representantes de 
cada uma dessas comunidades. Na sequência, Sr. João Paulo 
Cuzziol, Arquiteto do Departamento de Gestão de Projetos da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB/CFT-Proj envolvido 
no desenvolvimento do projeto do Coliseu, cumprimenta a to-
dos e retoma rápido histórico da intervenção. Relata que, em 
dezembro de 2016, SEHAB/CFT-Proj foi acionado para desenvol-
ver projeto para a Comunidade Coliseu, de modo a preservar a 
Rua Coliseu e acomodar os condomínios nos lotes que com-
põem a quadra. A partir disso, o projeto foi revisto e feito novo 
estudo, dividindo a área em três condomínios (Coliseu 1, Coli-
seu 2 e Coliseu 3) para atendimento das 272 famílias, além de 
boxes comerciais. Informa que o referido projeto foi apresenta-
do para a população e, agora, está sendo executado, preservan-
do a Rua Coliseu. Destaca pendência relacionada à sede da As-
sociação SOU Coliseu, que funcionava em lote isolado em frente 
ao Coliseu 3, do outro lado da rua. A esse respeito, comenta 
sobre a necessidade de definir junto à SPUrbanismo como dire-
cionar a reforma da sede, destacando que a edificação atual, 
que é térrea, não comportaria o programa arquitetônico e as 
necessidades indicadas pela comunidade. A partir disso, identifi-
ca dois caminhos possíveis para seguir: o primeiro seria adotar 
o terreno isolado de 420m² e manter a sede onde hoje se en-
contra, com as alternativas de fazer uma pequena reforma na 
construção existente, adequando o programa arquitetônico ini-
cialmente indicado, ou de demolir a construção existente e de-
senvolver um novo projeto, que contemple o programa em sua 
integralidade; e o segundo caminho seria remembrar o lote do 
espaço comunitário ao lote do Coliseu 3, do outro lado da rua, 
sendo necessário desafetar pequeno trecho ao final da Rua Co-

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000211-0
ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GES-

TÃO DA OUC FARIA LIMA
REALIZADA EM 01/06/2021
Plataforma Microsoft Teams 
Às 15h20, do dia 1º de junho 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 48ª Reunião Ordiná-
ria do GGOUCFL. Segue com a apresentação da pauta proposta: 
Expediente: I. Verificação de Presença; II. Portarias de Nomea-
ção publicadas no Diário Oficial da Cidade – D.O.C: Portaria 
SGM 69, de 03 de março de 2021, designa a senhora LUCILENE 
OSHIRO CORREA, para, na qualidade de titular, e como repre-
sentante da Secretaria Municipal da Fazenda, integrar o Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; Porta-
ria SGM 69 , de 03 de março de 2021, designa o senhor DA-
WTON ROBERTO BATISTA GAIA, para, na qualidade de titular, e 
como representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima; Portaria SGM 161 , de 19 de maio de 
2021, designa o senhor JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ e a se-
nhora MARCELA EVANS SOARES, para, na qualidade de titular e 
suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento, integrarem o Grupo 
de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; e Por-
taria SGM 168 , de 20 de maio de 2021, designa o senhor VLA-
DIMIR ÁVILA e a senhora ANNA CARVALHO DE MORAES BAR-
ROS, para, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, 
e como representantes da São Paulo Urbanismo, integrarem o 
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; 
III. Leitura e Aprovação da Ata da 47ª Reunião Ordinária 
(02/03/2021) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consor-
ciada Faria Lima. Ordem do Dia: I. Controle de Estoques; II. As-
pectos Financeiros: a. Quadro Financeiro; b. Execução Orçamen-
tária 2020; c. Execução Orçamentária 2021; III. Andamento das 
intervenções: a. Detalhamento das Ações: HIS Coliseu; HIS Real 
Parque; HIS Panorama; Trabalho Social realizado no período; 
Transposições Cicloviárias das Pontes Cidade Universitária e Ja-
guaré; b. Quadro Físico-Financeiro Geral; IV. Deliberação: forma-
lização do compromisso de atendimento habitacional definitivo 
das 275 famílias remanescentes do Real Parque no âmbito do 
programa de investimentos da Operação Urbana Consorciada 
Faria Lima; V. Apresentação dos Cadernos das Operações Urba-
nas: Caderno da Operação Urbana Faria Lima e Caderno Geral 
das Operações Urbanas; VI. Informes Gerais: a. Contribuições 
encaminhadas pelo GGOUCFL acerca do Projeto de Lei nº 
203/2020. Dá continuidade com a verificação de presença, 
constatando os seguintes representantes: Sr. Vladimir Ávila, re-
presentante titular da São Paulo Urbanismo; Sr. José Armênio de 
Brito Cruz, representante titular da Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Licenciamento – SMUL; Sra. Denise Maria Saliba Dias 
Gomes, representante titular da Secretaria Municipal de Mobili-
dade e Transportes – SMT; Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, re-
presentante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes – SMT; Sra. Lucia Noemia Simoni, representante ti-
tular da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – 
SVMA; Sra. Beatriz Janine Cardoso Pavan Rebelo, representante 
suplente da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – 
SVMA; Sra. Maria José Gullo, representante titular da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB; Sra. Ligia Maura Basso Lam-
berti, representante titular da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana e Obras - SIURB; Sr. Alexandre M. Nogueira Co-
bra, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB; Sra. Neiva Trevisan, re-
presentante suplente da Secretaria Executiva de Gestão da Se-
cretaria de Governo Municipal – SEGES/SGM; Sr. André Luiz 
Ferreira Cristina, representante suplente da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras – SMSUB; Sra. Camila Savioli Silveira, repre-
sentante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; 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; Sra. Maria Beatriz Rufino, representante titular da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
– FAU/USP; 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 prosse-
guimento dos trabalhos, passa ao item II do Expediente, proce-
dendo a leitura das Portarias de nomeação publicadas no Diário 
Oficial da Cidade – D.O.C. nesse período: Portaria SGM 69, de 
03 de março de 2021, designa a senhora LUCILENE OSHIRO 
CORREA, para, na qualidade de titular, e como representante da 
Secretaria Municipal da Fazenda, integrar o Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima; Portaria SGM 69 , de 
03 de março de 2021, designa o senhor DAWTON ROBERTO 
BATISTA GAIA, para, na qualidade de titular, e como represen-
tante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, inte-
grar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima; Portaria SGM 161 , de 19 de maio de 2021, designa o se-
nhor JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ e a senhora MARCELA 
EVANS SOARES, para, na qualidade de titular e suplente, respec-
tivamente, e como representantes da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento, integrarem o Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima; e Portaria SGM 168 , 
de 20 de maio de 2021, designa o senhor VLADIMIR ÁVILA e a 
senhora ANNA CARVALHO DE MORAES BARROS, para, na quali-
dade de titular e suplente, respectivamente, e como represen-
tantes da São Paulo Urbanismo, integrarem o Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Destaca e agrade-
ce a presença do Sr. Dawton Roberto Batista Gaia e do Sr. José 
Armênio de Brito Cruz. Passando ao item III do Expediente, co-
loca em aprovação a minuta da ata da 47ª Reunião Ordinária 
do GGOUCFL, realizada no dia 02 de março de 2021, que foi 
encaminhada aos representantes junto da Convocação. Não 
havendo comentários, considera aprovada a ata da 47ª Reunião 
Ordinária. Passando ao item I da Ordem do Dia, Sra. Priscila 
Souza Bezerra Gyenge, Analista de Desenvolvimento da Gerên-
cia de Análise Técnica da São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo/
GAT, cumprimenta a todos e apresenta o Controle de Estoques, 
na posição de 25 de maio de 2021, destacando que não houve 
entrada de novos processos de adesão nesse período, apenas o 
andamento dos processos já protocolados. Demonstra atualiza-
ções no estoque não residencial em análise do Setor Hélio Pele-
grino (4.447,85m²), no estoque residencial consumido do Setor 
Olimpíadas (70.128,86m²) e no saldo de estoque residencial 
máximo do Setor Olimpíadas (120.311,14m²), ressaltando que o 
saldo de estoque geral disponível se mantém o mesmo da últi-
ma reunião (64.855,93m²). Apresenta comparativo entre o esto-
que em análise relativo à posição de 23/02/2021 (21.986,73m²) 
e o atual (22.144,05m²), referente à posição de 25/05/2021, ex-
plicando que a alteração decorre do andamento dos processos 
em análise. Sobre o estoque em análise, informa que há oito 
processos em tramitação, sendo seis no Setor Hélio Pelegrino e 
dois no Setor Olimpíadas, e detalha a fase de análise que cada 
um deles se encontra. Ainda sobre o estoque em análise, desta-
ca atualização da área adicional não residencial (4.447,85m²) e 
área adicional total (4.570,18m²) no Setor Hélio Pelegrino; bem 
como da área adicional não residencial (-71,36m²) e área adi-
cional total (15.922,84) no Setor Olimpíadas. Informa também 
que não houve certidões emitidas no período e que não há 
processos em checklist até a posição de 25/05/2021. Em relação 
ao Quadro de Controle de CEPAC, descreve o montante total 
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b) Manter a aplicação da penalidade de multa con-
tratual no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme 
anteriormente previsto em seu inciso I, alínea “a” , pelos 
fundamentos previstos neste ato e à vista dos entendimentos 
da Coordenadoria de Administração e Finanças e da Assessoria 
Jurídica desta Secretaria Executiva de Gestão nos documentos 
SEI nº 036069183 e 037148186;

II - Nos termos do artigo 109, I, “f” e §4º da Lei Federal 
nº. 8.666/93, combinado com os artigos 54 e 57 do Decreto 
Municipal nº 44.279/03, reabre-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da publicação do presente no Diário 
Oficial, para a interposição de RECURSO contra a penalidade 
ora imposta, o qual deverá ser entregue no protocolo da Se-
cretaria Executiva de Gestão – SGM/SEGES, localizado na Rua 
Boa Vista, nº 280, térreo, Centro, São Paulo/SP, das 8h às 17h. 
A recorrente poderá obter vista do processo administrativo SEI 
nº 6013.2019/0004264-6 por meio da indicação de seu número 
após o acesso ao link https://sei.prefeitura.sp.gov.br/consulta. 
No ato do oferecimento do recurso, deverá ser recolhido o pre-
ço público devido, fixado no item 13.7 da tabela integrante do 
Anexo Único do Decreto Municipal nº 60.049/2021, cujo valor é 
de R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) para recursos 
com até 3 (três) folhas, mais R$ 2,08 (dois reais e oito centavos) 
por folha a acrescentar.

III - À luz dos artigos 54 e 57 do Decreto Municipal nº 
44.279/2003 e considerando o pleito formulado no documento 
SEI nº 040797854, fica intimado, também nesta oportu-
nidade, o procurador constituído pela interessada, Dr. 
Evandro Colombo Bussoli, inscrito na OAB/SP nº 324.402.

 6013.2019/0001688-2 : REALIZAÇÃO DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO – G.L.P ENVASADO – BOTIJÃO PARA 
A PMSP.

INTERESSADA: SGM/SECRETARIA EXECUTIVA 
DE GESTÃO - SEGES

I – À vista dos elementos contidos no presente processo, 
em especial a manifestação da Coordenadoria Jurídica da Se-
cretaria de Governo Municipal - SGM/COJUR, com fundamento 
nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, na Lei Munici-
pal nº 13.278/2002 e nos Decretos Municipais n°s 43.406/2003, 
44.279/2003, 46.662/2005 e 54.102/2013, e no exercício da 
competência a mim delegada prevista no artigo 4º, inciso I, 
alínea a, da Portaria SGM nº 11/2021, AUTORIZO a abertura 
de licitação, na modalidade PREGÃO, por meio eletrônico, para 
registro de preços para fornecimento de Gás Liquefeito de 
Petróleo – G.L.P Envasado – Botijão para a PMSP e APROVO a 
minuta de edital encartada no documento SEI nº 051620790.

II – Para o processamento do certame DESIGNO, conso-
ante a previsão da competência prevista no artigo 3º, inciso 
IV, do Decreto nº 46.662/2005, pela delegação do artigo 4º, 
inciso I, alínea b, da Portaria SGM nº 11/2021, a Comissão Per-
manente de Licitação – CPL-2/COBES, constituída pela Portaria 
SG nº 56/2020, para a condução do certame, atribuindo-se a 
função de Pregoeira à sua Presidente, Senhora Sandra Santana 
Sales – RF nº 748.157.8, e a função de equipe de apoio a seus 
membros.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta o Pregão eletrônico 08/2021-COBES 

- OFERTA DE COMPRAS: 801001801002021OC00013 - 
Processo Administrativo SEI nº 6013.2019/0001688-2 Objeto: 
Registro de Preços para o fornecimento de GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO – G.L.P, Botijão de 13 kg para a PMSP. A aber-
tura será procedida pela CPL-2, no dia 30/09/2021 às 10:00 
horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas 
interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil 
que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância de R$ 0,23 (vinte e três centavos) por 
folha, por meio da DAMSP que será fornecida no DGSS/Divisão 
de Licitações, no Viaduto do Chá n° 15 – 8º andar – Edifício 
Matarazzo, São Paulo, Capital ou através da Internet pelos 
sites: www.bec.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br.

 PROCESSO SEI Nº 6013.2021/0003304-7
Interessada: Secretaria Municipal de Gestão - SG
Assunto: Fornecimento e instalação de um conjunto 

composto de 196 (cento e noventa e seis) seções de 
estantes de aço desmontáveis em sistema de parafusos, 
que deverá ser fornecido e instalado numa área de aprox. 
224,58 m², conforme planta / layout do local, para a 
Divisão do Arquivo Administrativo – DIARQUI, da Coor-
denadoria de Gestão Documental – CGDOC, da Secretaria 
Executiva de Gestão – SEGES.

DESPACHO
I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

o parecer da Coordenadoria Jurídica desta Pasta - COJUR, da 
Secretaria Executiva de Gestão - SEGES (SEI nº 051192328 e 
051959187), que adoto como razões de decidir, com fundamen-
to nos artigos 1º e seguintes da Lei Federal nº 10.520/02, bem 
como no artigo 20 da Lei Municipal nº 13.278/2002, no exercí-
cio da competência delegada pelo artigo 2º, inciso I, alínea “a”, 
da Portaria nº 11/SGM/2021, DECIDO:

1. AUTORIZAR a abertura de licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação de um conjunto 
composto de 196 (cento e noventa e seis) seções de estantes 
de aço desmontáveis em sistema de parafusos, que deverá ser 
fornecido e instalado numa área de aprox. 224,58 m², conforme 
planta / layout do local, para a Divisão do Arquivo Adminis-
trativo – DIARQUI, da Coordenadoria de Gestão Documental 
– CGDOC;

2. APROVAR a minuta de edital juntada ao processo sob 
doc. SEI nº 052048051;

3. DESIGNAR, consoante previsto no artigo 3º, inciso IV, 
do Decreto Municipal nº 46.662/2005 e à vista da delegação 
do artigo 2º, inciso I, alínea "b", da Portaria nº 11/SGM/2021, 
para o processamento do certame a Comissão Permanente de 
Licitação – CPL-2/CAF, constituída pelo artigo 2º, inciso II, da 
Portaria nº 56/SG/2020, atribuindo-se a função de Pregoeira a 
Senhora Silmara Ferreira Amadeu, RF nº 812.127.3, presidente 
da comissão, e de equipe de apoio a seus membros;

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO N° 02/SEGES-CAF/2021 - Oferta de Compras nº 
801001801002021OC00014 - Processo Administrativo SEI 
nº 6013.2021/0003304-7, que tem por objeto o Fornecimento 
e instalação de um conjunto composto de 196 (cento e noventa 
e seis) seções de estantes de aço desmontáveis em sistema de 
parafusos, que deverá ser fornecido e instalado numa área de 
aprox. 224,58 m², conforme planta / layout do local, para a Di-
visão do Arquivo Administrativo – DIARQUI, da Coordenadoria 
de Gestão Documental – CGDOC, da Secretaria Executiva de 
Gestão – SEGES. A abertura será procedida pela CPL-2/CAF, no 
dia 30/09/2021 às 11:00 horas. O Edital e seus anexos pode-
rão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 10h00 às 
17h00, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,22 
(vinte e dois centavos) por folha, por meio da DAMSP que será 
fornecida pela Divisão de Gestão de Contratos – DGESC, na Rua 
Boa Vista, 280, 6º andar, Centro, São Paulo/SP, ou através da 
Internet pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br, www. bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO DIRETOR DE GESTÃO E DE 
RELAÇAO COM INVESTIDORES

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. 7210.2021/0002436-
0, em nome de ADRIANA CECILIA DE OLIVEIRA, RF 6933, CPF 
961.908.686-49, referente ao período de AGOSTO/2021, no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a devolução do valor 
não utilizado de R$ 309,92 (Trezentos e Nove Reais e Noventa 
e Dois Centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 15 de setembro de 2021.
RODRIGO KLUSKA ROSA

 DESPACHO DO DIRETOR DE GESTÃO E DE 
RELAÇAO COM INVESTIDORES

I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 
48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de con-
tas do processo de adiantamento nr. 7210.2021/0001753-3, em 
nome de IZABELLE SILVEIRA LIMA COSTA MOTTA, RF 7814, CPF 
295.182.288-09, referente ao período de JULHO/2021, no valor 
de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), com a devolução do valor 
não utilizado de R$ 1.943,01 (Um Mil, Novecentos e Quarenta e 
Três Reais e Um Centavo).

II. Publique-se.
São Paulo, 15 de setembro de 2021.
RODRIGO KLUSKA ROSA

 DESPACHO DO DIRETOR DE GESTÃO E DE 
RELAÇAO COM INVESTIDORES

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. 7210.2021/0002143-
3, em nome de CARLA SILVERIO DOS REYS, RF 6878, CPF 
184.995.168-31, referente ao período de AGOSTO/2021, no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a devolução do 
valor não utilizado de R$ 3,48 (Três Reais e Quarenta e Oito 
Centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 15 de setembro de 2021.
RODRIGO KLUSKA ROSA

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2021/0001982-5. SGM/CAF/DAP/SAA. Prestação de 

serviço de empresa especializada em programação de PABX 
MITEL. 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 
9.412/2018, Cotação Eletrônica n.º 025/2021-SGM, e em es-
pecial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 
051824056, AUTORIZO com base na delegação de competência 
promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as 
formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta 
da empresa R&A COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 
LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 54.561.071/0001-92, para o item, 
objetivando a prestação de serviço de empresa especializada 
em programação de PABX MITEL para atender a Secretaria de 
Governo Municipal conforme especificação técnica contida na 
requisição sob documento n.º 050774875, perfazendo o valor 
total de R$ 6.546,96 (seis mil quinhentos e quarenta e seis 
reais e noventa e seis centavos), com prazo de execução de até 
10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de 
Empenho. II- Designo como gestor do ajuste o servidor Lázaro 
González Castro - RF: 788.792-2, o controle de execução será 
exercido pelos servidores: Marcelo Salerno – RF: 858.254-8, na 
qualidade de fiscal e André Ferreira Bandeira – RF: 857.106-6, 
como suplente. III- Emita-se Nota de Empenho em favor da em-
presa: R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ:54.561.071/0001-92, perfazendo o valor 
total de R$ 6.546,96 (seis mil quinhentos e quarenta e seis reais 
e noventa e seis centavos), onerando a dotação orçamentária 
n.º 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00, para o presente 
exercício, visando a cobertura das despesas.

 COMUNICADO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
AVALIAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 022/SGM/2020
PROCESSO SEI Nº 6011.2020/0003304-4
INTERESSADO: SGM
OBJETO: Apresentação de estudos de modelagens ope-

racional e de engenharia e de subsídios para as modelagens 
econômico-financeira e jurídica para a requalificação, operação, 
manutenção e exploração comercial da infraestrutura subterrâ-
nea de dutos do Município de São Paulo.

Em virtude do pedido de dilação do prazo, feito por Autori-
zados, a Comissão Especial de Avaliação, no uso das competên-
cias previstas no item 12.1 do Edital de Chamamento Público 
nº 022/2020, deliberou favoravelmente à prorrogação do prazo 
para entrega dos subsídios, definindo, como data final, o dia 12 
de novembro de 2021, ficam também dilatados os prazos para 
entrega da versão preliminar dos estudos previsto no item 5.1.2 
do referido edital, por meio do endereço eletrônico pmiproje-
tos@prefeitura.sp.gov.br.

Aos Interessados que tenham feito a entrega dos subsídios 
até o dia 13/09/2021 fica facultada a apresentação de estudos 
complementares aos já submetidos.

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 6013.2019/0004264-6
KW Lima Serviços Terceirizados Ltda. (CNPJ nº 

17.995.995/0001-70) - TC nº 07/SG/2019. Aplicação de pena-
lidades por inadimplemento contratual. Interposição de recurso 
administrativo. Reconsideração parcial do Despacho SEI nº 
039909818.

I - À vista do contido no presente processo, em especial 
as manifestações da Assessoria Jurídica da Secretaria de Go-
verno Municipal – AJ/SGM (SEI 046573780), da Coordenadoria 
de Administração e Finanças e da Assessoria Jurídica desta 
Secretaria Executiva de Gestão (050930115 e 051726387), 
no exercício da competência estabelecida no artigo 1º, II, "d" 
da Portaria nº 11/2021-SGM e à luz do artigo 87, §4º da Lei 
Federal nº 8.666/1993, RECONSIDERO PARCIALMENTE o 
DESPACHO SEI Nº 039909818 que não acolheu o recurso 
interposto pela empresa KW Lima Serviços Terceirizados Ltda. 
(CNPJ nº 17.995.995/0001-70), representada pelo seu advo-
gado Dr. Evandro Colombo Bussoli - OAB/SP nº 324.402 (SEI 
040797854), para, nesta oportunidade:

a) Tornar sem efeito o seu inciso I, alínea “b”, que 
aplicou à empresa a penalidade de suspenção temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo período de 1 (um) ano;

com data a ser indicada posteriormente, o que foi acolhido pe-
los presentes. Em resposta a questionamentos feitos sobre a 
UBS do Real Parque, Sr. Vladimir Ávila e Sra. Bruna Maria da 
Rocha Ferreira Almansa Lopes, Arquiteta da Gerência de Plane-
jamento e Monitoramento da SPUrbanismo, informam que já há 
solução indicada por SIURB/EDIF para a área, com orçamento 
prévio de cerca de R$ 8,2 milhões, mas que, em função do De-
creto Municipal nº 60.040/2020, que transferiu para a SPUrba-
nismo algumas atribuições relativas às operações urbanas, 
aguardam a definição do órgão executor para prosseguimento 
das tratativas relacionadas a essa demanda. Ainda em resposta 
a questionamentos sobre a creche do Real Parque, Sra. Bruna 
Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes explica que foram fei-
tas tratativas junto à Secretaria Municipal da Educação – SME, 
a qual ficou de reavaliar a existência de demanda educacional 
na região, em contato com SEHAB/DTS-Sul. Sra. Camila Savioli 
Silveira pede para que, na reunião extraordinária, sejam trazi-
das informações sobre a UBS, creche, formação do Conselho 
Gestor de ZEIS e quadra do Real Parque, incluindo a forma de 
condução do tema junto à comunidade. Sr. Vladimir Ávila agra-
dece a presença de todos, compromete-se a encaminhar a sina-
lização de data da reunião extraordinária acordada, na sequên-
cia, encerrando os trabalhos às 18h50.

SÃO PAULO URBANISMO
Representante Titular  VLADIMIR ÁVILA
Representante Suplente ANNA CARVALHO DE MORAES BARROS AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIA-
MENTO - SMUL
Representante Titular  JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Representante Suplente MARCELA EVANS SOARES AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBA-
NA E OBRAS – SIURB
Representante Titular  LIGIA MAURO BASSO LAMBERTI
Representante Suplente ALEXANDRE MARQUES NOGUEIRA COBRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANS-
PORTES – SMT
Representante Titular  DENISE MARIA SALIBA DIAS GOMES
Representante Suplente DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB
Representante Titular  MARIA JOSÉ GULLO
Representante Suplente NELSON FERRETI FILHO AUSENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIEN-
TE – SVMA
Representante Titular  LUCIA NOEMIA SIMONI
Representante Suplente BEATRIZ JANINE CARDOSO PAVAN REBELO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SF
Representante Titular  LUCILENE OSHIRO CORREA AUSENTE
Representante Suplente IZABELLA NEVES TOMINAGA  AUSENTE

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM
Representante Titular  RODOLPHO FURLAN RODRIGES  AUSENTE
Representante Suplente NEIVA TREVISAN

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SM-
SUB
Representante Titular  DORANEY DE OLIVEIRA SANTANA AUSENTE
Representante Suplente ANDRÉ LUIZ FERREIRA CRISTINA

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO
Representante Titular  RENATA ESTEVES DE ALMEIDA ANDRETTO AUSENTE
Representante Suplente SÉRGIO ANTONIO REZE JR AUSENTE

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

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

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  AUSENTE
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

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 RESUMO DE COMODATO E TERMOS ADITI-
VOS REGISTRADOS NA GERÊNCIA DE CONTRA-
TAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA 
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.

COMODATÁRIO: GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL 
SPTRANS

Empréstimo, a título gratuito, de um espaço no Com-
plexo Santa Rita com área útil de 1.957,70 m2.

PRAZO: 04 (quatro) anos, contados a partir de sua 
assinatura.

REGISTRO: 2021/0272-01-00
CREDENCIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.
PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 05 de 

setembro de 2021, encerrando-se em 04 de setembro de 2024.
REGISTRO: 2019/0148-20-01
CREDENCIADA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVI-

ÇOS LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.
PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 22 de 

agosto de 2021, encerrando-se em 21 de agosto de 2024.
REGISTRO: 2019/0148-11-01
CREDENCIADA: AMARALINA SERVIÇOS E SISTEMAS 

LTDA.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coleti-
vo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.
PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 22 de 

agosto de 2021, encerrando-se em 21 de agosto de 2024.
REGISTRO: 2019/0148-09-01

ção da OUCFL, Sra. Maria Beatriz Rufino considera que existe 
essa obrigatoriedade e entende que, havendo o reconhecimento 
de que as famílias foram desalojadas, o compromisso de atendi-
mento já deve ser assumido, permitindo prosseguir com os es-
tudos e quantificação de valores. Reforça a fala da Sra. Camila 
Savioli Silveira de que já foi adotado esse mesmo procedimento 
para deliberações anteriores do GGOUCFL, com previsão de de-
talhamento posterior, citando como exemplo o enterramento 
das redes de energia do entorno do Largo da Batata. Assim, 
considera que o reconhecimento do direito ao atendimento ha-
bitacional pode ser deliberado na presente reunião, para que 
SEHAB siga com os estudos de custos, a serem analisados, pos-
teriormente, considerando a disponibilidade de recursos da OU-
CFL. Sr. Vladimir Ávila esclarece que as obras citadas pelas pela 
Sras. Maria Beatriz Rufino e Camila Savioli Silveira estavam 
previstas no prospecto da OUCFL, com valor definido, diferente-
mente das obras do Real Parque, que constam como encerradas 
no prospecto. Sr. Roberto Santana cita que no slide 95 da apre-
sentação da 46ª Reunião Ordinária (10/11/2021) constam valo-
res estimados para o atendimento habitacional das 275 famílias 
no terreno em prospecção, à época. A partir disso, considera 
que há referência de valores para a deliberação sobre o segun-
do ponto também na presente reunião. Sra. Maria Beatriz Rufi-
no esclarece que, apesar de definida no prospecto, a proposta 
original de enterramento das redes de energia no entorno do 
Largo da Batata precisou ser ampliada, por questões técnicas, o 
que foi deliberado pelo GGOUCFL. Vê semelhanças entre a situ-
ação citada e o caso em discussão sobre o Real Parque, já que a 
urbanização e as unidades habitacionais eram previstas, sendo 
constatado, agora, erro no número de famílias atendidas e ne-
cessidade de ampliação e revisão da proposta original, já encer-
rada. Entende que as obras da OUCFL são muito complexas e 
que podem ocorrer mudanças durante o processo. Pede com-
prometimento para que a demanda seja reconhecida e que se-
jam apresentados estudos, posteriormente, para análise mais 
parametrizada da questão. Sra. Laura da Palma Lourenção re-
força que, do ponto de vista da política habitacional, o compro-
misso de atendimento do Real Parque não se encerrou com a 
entrega das unidades habitacionais, reiterando que a demanda 
das 275 famílias foi identificada assim como a das 1.246 famí-
lias já contempladas com unidades. Sr. Vladimir Ávila se descul-
pa pela dificuldade de entendimento interno à PMSP e coloca 
em deliberação o reconhecimento da demanda habitacional das 
275 famílias remanescentes do Real Parque a ser atendida pela 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima – OUCFL, com retorno 
ao Grupo de Gestão assim que o detalhamento e os custos da 
ação estiverem disponíveis. A proposta é aprovada por unanimi-
dade dos presentes, com 12 votos favoráveis das seguintes re-
presentações: SPUrbanismo, SMUL, SMT, SEHAB, SIURB, SEGES/
SGM, SMSUB, IAB, APEOP, OAB, FAU-USP e Associação dos Re-
presentantes dos Moradores de Favela do Perímetro da Opera-
ção Urbana Faria Lima. Retomando o item III.a da Ordem do 
Dia, com detalhamento sobre o andamento da intervenção HIS 
Panorama, Sr. Luiz Fernando Viana, Arquiteto do Departamento 
de Gestão de Projetos da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB/CFT-Proj, apresenta o cronograma físico preliminar para 
elaboração do projeto de urbanização do Jardim Panorama, 
destacando os impactos nos marcos iniciais das etapas, em 
função das limitações às atividades presenciais impostas pela 
pandemia do coronavírus. Sobre o cronograma, destaca o mo-
mento previsto para entrada da equipe social na área, bem 
como para início do cadastro e formação do Conselho Gestor 
de ZEIS. A partir disso, explica que as principais etapas com 
avanço no período se referem ao reconhecimento remoto da 
área e aos estudos fundiários, destacando as atividades finali-
zadas. Sra. Caroline Viana, da Comunidade Jardim Panorama, 
cumprimenta a todos, comenta que vários moradores estão 
acompanhando a reunião via plataforma streaming e relata que 
não têm ciência do que está sendo desenvolvido, pedindo mais 
informações sobre o que está para acontecer na área. Sr. Luiz 
Fernando Viana explica que as ações desenvolvidas até aqui são 
preliminares, com intuito de identificar pontos que merecem ser 
olhados com maior atenção nas futuras visitas de campo, assim 
como levantar questões a serem conversadas com os morado-
res após o início do trabalho da equipe social junto às famílias. 
Lembra que a diretriz de SEHAB é a urbanização do Jardim Pa-
norama, tendo como objetivo resolver os problemas de estrutu-
ra da área para melhoria das condições de vida dos moradores, 
com o menor número de remoções possível. Sra. Isabella Ventu-
ra, Arquiteta da equipe de SEHAB/CFT-Proj, complementa que 
existe um planejamento de trabalho social a ser desenvolvido 
na área, junto à SEHAB/DTS-Sul, com previsão de início a partir 
de julho de 2021, inclusive com a constituição do Conselho 
Gestor de ZEIS que será envolvido na discussão do futuro proje-
to. Sr. Luiz Fernando Viana prossegue com a apresentação, des-
tacando que todo o perímetro da ZEIS 3, composto pelo Jardim 
Panorama e os terrenos em volta, está sendo analisado nesse 
primeiro olhar, buscando a compreensão da região como um 
todo e melhorias que também levem em conta o entorno. De-
monstra sobre imagem aérea exemplos do mapeamento das 
construções de madeira; mapeamento das construções confor-
me número de pavimentos; identificação das duas principais 
vielas que dão acesso à área; análise visual das áreas sujeitas a 
novas ocupações ao longo do processo; análise visual de áreas 
sensíveis do ponto de vista urbanístico referentes ao risco de 
queda de árvores e escorregamento; e análise visual de áreas 
de insegurança urbana, do ponto de vista da pavimentação das 
ruas, ausência de iluminação pública, grandes extensões de 
muros e mato alto. Passa a apresentar fotos do Google Steet 
View destacando trechos identificados como de insegurança 
urbana; imagem aérea com o pré-mapeamento das vielas, per-
mitindo um primeiro olhar sobre as redes de esgoto, condições 
de acesso para veículos de emergência e circulação para as 
pessoas, que será confirmado a partir da visita de campo; dese-
nho preliminar das redes de esgotamento sanitário; pré-levan-
tamento fundiário, conforme proprietário, com identificação 
preliminar do valor venal dos terrenos e a existência de dívida 
de IPTU, tendo em vista possível área para provisão habitacio-
nal; e identificação de novos empreendimentos na ZEIS 3. Como 
resultado das pré-análises, explica que, numa estimativa inicial 
de remoções, que tomou como referência o número de famílias 
indicado no processo administrativo da Subprefeitura sobre a 
área dos eucaliptos e a contagem das construções precárias (de 
madeira), chegou-se a um total de 350 famílias, que demanda-
riam terreno de cerca de 7.500m² para provisão habitacional. A 
partir dessa estimativa, relata que foi feito um primeiro exercí-
cio de prospecção de terrenos, sendo identificada como opção 
para avançar nos estudos um conjunto de lotes de propriedade 
da Companhia Urbanizadora Jardim Panorama, cuja localização 
é interessante para contribuir na melhoria da condição urbana 
em geral. Por fim, indica as próximas atividades, destacando 
como tarefas pendentes: continuar a análise do terreno sugeri-
do para provisão; realizar cadastro arbóreo, aguardando orça-
mento para discussão no GGOUCFL; mapear os empreendimen-
tos na ZEIS 3; e analisar as interferências e as diretrizes de 
implantação da ciclopassarela para verificar a possibilidade de 
ajuste em sua posição; como tarefas de campo: verificar os usos 
da área de estacionamento junto ao campo de futebol; mapear 
as construções precárias; mapear as vielas e os acessos das 
construções; e pré-identificar os espaços comerciais; e como ta-
refas da equipe fundiária: obter as matrículas atualizadas, verifi-
car largura oficial das vias; identificar os processos de usuca-
pião; e verificar os processos de aprovação de edificação nova. 
Sr. Vladimir Ávila agradece, reforça que o material apresentado 
consiste em levantamentos iniciais, ainda sem nenhum projeto 
ou decisão, e destaca que o tema retornará ao GGOUCFL a me-
dida em que houver avanço. Em face do horário adiantado e da 
quantidade de assuntos de pauta pendentes, propõe a realiza-
ção de reunião extraordinária para continuidade dos trabalhos, 


