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1.1. Os documentos e a ficha de inscrição poderão ser 
entregues no Protocolo Geral da SVMA, Rua do Paraíso, 387, 
térreo, até às 17h do dia 28/03 ou pelo e-mail cades@prefeitu-
ra.sp.gov.br até às 23h do dia 28/03.

1.1.1. As entidades que optarem pelo envio digital deverão 
encaminhar cópias dos documentos digitalizadas, bem como a 
Ficha de Cadastramento devidamente preenchida e assinada.

2. As datas das assembleias para eleições ficam alteradas 
para:
MACRO-REGIÃO DATA / HO-

RÁRIO
LOCAL ENDEREÇO

CENTRO-OESTE (1 e 2) / 
LESTE (2 e 3)

02/04/19 -- 
18 horas

Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente SVMA

Rua do Paraíso, nº 387 
São Paulo - SP

SUL (1 e 3) / NORTE 
(1 e 2)

03/04/19 / 18 
horas

Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente SVMA

Rua do Paraíso, nº 387 
São Paulo - SP

3. Os demais termos do Edital, publicado em 29 de janeiro 
de 2018, ficam mantidos.

Informações adicionais na Divisão Técnica de Gerenciamen-
to do CADES, telefone 5187- 0137.

EDUARDO DE CASTRO
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – CADES

 DEPTO. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
 DIVISÃO CNICA DE CONTROLE AMBIENTALDECONT-G 

- COMUNIQUE-SE-040/DECONT–12-2019/PA-2017-
0.144.813-7 - Fica o interessado Carrefour Comércio 
e Indústria Ltda., CNPJ nº 45.543.915/0001-81, endereço: 
Rua George Eastman, nº 213 - CEP. 05690-000, São Paulo-SP, 
convocado a justificar o número maior de árvores existentes 
sinalizadas no projeto gráfico apresentado em relação ao 
número de árvores existentes informadas no memorial 
descritivo, inclusive justificando a sinalização, no projeto 
gráfico, de árvores existentes em áreas que aparentemente não 
correspondem ao terreno do interessado. O interessado terá 
o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das adequações 
solicitadas, visando à celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta, sob pena de indeferimento do processo-Protocolizar 
a documentação na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
DAF-33, Rua do Paraíso, nº 387, érreo-Em caso de dúvidas, 
entrar em contato pelo telefone 5187-0290 ou, se necessário, 
agendar horário de atendimento pelo e-mail decont1@
prefeitura.sp.gov.br .

COMUNIQUE-SE Nº 41/DECONT-12/2019 – P.A. Nº 
2017-0.033.346-8 - Fica o interessado Banco Santander (Bra-
sil) S.A., CNPJ nº 90.400.888/0001-42, Av. Brigadeiro Faria Lima, 
1656, cj. 93-94, CEP. 01451-001, São Paulo-SP, comunicado do 
deferimento de prazo para atendimento ao Comunique-se nº 
256/DECONT-12/2018, publicado no DOC em 22/12/2018 - O 
interessado terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação 
das adequações solicitadas no referido Comunique-se, sob pena 
de indeferimento do processo - Protocolizar a documentação 
na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – DAF-33, Rua do 
Paraíso, nº 387, térreo - Em caso de dúvidas, entrar em contato 
pelo telefone 5187-0290 ou, se necessário, agendar horário de 
atendimento pelo e-mail decont1@prefeitura.sp.gov.br .

6027.2018/0005206-9 - INTERESSADO: Emccamp Re-
sidencial S.A. ASSUNTO: Termo de Ajustamento de Conduta. 
I - O Coordenador da Coordenação de Fiscalização Ambiental, 
nos termos da competência que lhe foi conferida, considerando 
o disposto no Decreto Municipal nº 54.421/13, RESOLVE em 
conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 9.605/98, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/08, tendo em vis-
ta a lavratura do Auto de Infração nº 067745 e seu respectivo 
Auto de Multa nº 67-013.053-2, ambos constantes do Processo 
Administrativo SEI nº 6027.2018/0004336-1, à vista das ma-
nifestações da Divisão Técnica de Controle Ambiental/Grupo 
Técnico de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas – 
GTRAAD e da Assessoria do DFA, sobre a viabilidade da propos-
ta para reparar o dano ambiental apresentada pelo infrator no 
Processo Administrativo SEI nº 6027.2018/0005206-9, DEFERIR 
o pedido de celebração de TAC ora oferecido e a consequente 
LAVRATURA do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
com o interessado EMCCAMP RESIDENCIAL S.A., regularmente 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 19.403.252/0001-90.

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 P O R T A R I A N.° 004/2019
ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

CHAMAMENTO
DESPACHO:

1.  Na qualidade de Diretor Presidente da COMPANHIA ME-
TROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – CO-
HAB-SP, considerando o contido no PROCESSO SEI N. 
7610.2018/0001510-6, designo, contado da data do pre-
sente despacho, os funcionários abaixo indicados para 
comporem a COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO 
desta Companhia, para os trabalhos referentes ao proce-
dimento de CHAMAMENTO 001/19 – relativo à OFERTA DE 
UNIDADES HABITACIONAIS, NO ESTADO DE OCUPAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, PARA VENDA, 
EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSADOS E DEVIDAMENTE 
INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO DA COMPANHIA ME-
TROPOLITANA DE HABITAÇÃO NOS TERMOS DAS ESPECI-
FICAÇÕES ESTABELECIDOS EM EDITAL.
PRESIDENTE: AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO
MEMBRO: SUSY VERÔNICA DE FARIA
MEMBRO: VERA LUCIA BRITO W. DE MORAES
SUPLENTE: RICARDO APARECIDO BASTOS DE OLIVEIRA
SUPLENTE: GUILHERME CRISPINO

2.  Na ausência ou impedimento do Presidente, a Comissão 
será presidida por GUILHERME CRISPINO.

3. Fica revogada a Portaria 003/2019.
4.  Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua pu-

blicação.
5.  Publique-se. Após, encaminhe-se o expediente ao Presiden-

te da Comissão para ciência própria e dos demais membros 
da Comissão.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 RESOLUÇÃO 001/2019 / OPERAÇÃO URBANA 
CENTRO

A COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA 
CENTRO pelas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 17 
e nos termos do Art. 8º da Lei nº 12.349/1997, em sua 158ª 
reunião ordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2019, nos 
termos do inciso II do artigo 4o da Lei n° 12.349/97, resolveu 
pelo encaminhamento do processo administrativo, abaixo ca-
racterizado, à Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 
para análise e deliberação nos seguintes termos:

Objeto: Transferência de Potencial Construtivo de Bem Imó-
vel tombado localizado na área de abrangência da Operação 
Urbana Centro, classificado como BIR (Bem Imóvel Tomba-

pelos cortes e transplantes autorizados e realizados na Rua 
Padre Machado nºs 831 e 837, Rua Embaixador Raul Garcia, 
nºs 110, s/nº, 120/122, 132, 136 – casas nºs 01, 02 e 03, 152, 
160/160-fundos, 172, 178/182 e 184 e Travessa Túlio Borzac-
chini, que tem acesso pelo nº 381 da Rua Juréia, Saúde, São 
Paulo – S.P.; 2 – que houve recebimento provisório, publicado 
no D.O.C. de 07/04/2018, página 78, às fls. 539/539(verso), em 
razão da expedição do “Habite-se” com Auto de Conclusão nos 
termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº 
10.365/87, atendendo, também, a ressalva nº 14 do Alvará de 
Execução de Edificação Nova nº 2014/27512-00, emitido em 
03/12/2014, às fls. 370 e 374 dos autos; 3 – que as cláusulas 
do TCA e os prazos de manutenção e conservação do manejo 
arbóreo, estabelecidos no item 6 do Certificado de Recebimento 
Provisório, foram cumpridos em 11/10/2018, conforme relatório 
de vistoria do Engº. Agrº. Dárcio Barbieri, às fls. 557 a 558 dos 
autos. Conforme concluiu a Assessoria da Câmara Técnica de 
Compensação Ambiental, o compromissado cumpriu o Termo 
de Compromisso Ambiental, dentro das especificações técnicas 
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades 
previstas na Lei 10.365/87. Este Certificado é expedido tendo 
em vista o encerramento do processo.

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

 DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

 DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE 
AMBIENTAL(DECONT-1)

 DIVISÃO TECNICA DE CONTROLE AMBIENTAL/
DECONT-

DIVISÃO TECNICA DE CONTROLE AMBIENTAL/DE-
CONT-14

COMUNIQUE-SE:820-DECONT-14/19-P.A.-2017-0.167.481-1
A empresa Tede Transportes LTDA, CNPJ 02.484.555/0001-

81, deverá apresentar na Secretaria do Verde e do Meio Am-
biente - Protocolo, sito à Rua do Paraíso, 387 - térreo, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados a partir da data desta publicação 
no DOC, a adequação do Plano de Atendimento a Emergências, 
complementando as seguintes informações:

1- Tabela do item VI do “cadastro da Transportadora de 
Produtos Perigosos” rigorosamente preenchida de acordo com 
a Resolução 420/04 da ANTT.

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com 
Amira através do telefone 5187-0287

COMUNIQUE-SE:821-DECONT-14/19-P.A.-2017-0.153.229-4
Diante da solicitação feita pela empresa Trafti Logística 

S.A., CNPJ 59.305.573/0001-76, e com base na aprovação do 
seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte 
de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo defe-
rimento foi publicado no DOC em 18/11/2017 ficam incluídos 
os seguintes produtos à listagem apresentada anteriormente:
Nº. ONU PRODUTO QUANTIDADE 

MÁXIMA
E S T A D O 
FÍSICO

TIPO

1018 Clorodifluormetano (gás refrigerante R 22) 30.000 kg Líquido Fracionado
1120 Butanóis 30.000 kg Líquido Fracionado
1145 Ciclo hexano 30.000 kg Líquido Fracionado
1193 Etilmetilcetona (metiletilcetona) 30.000 kg Líquido Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com 
Patricia através do telefone 5187-0287.

COMUNIQUE-SE:822-DECONT-14/19-P.A.-2016-0.125.098-0
Diante da solicitação feita por Natam Express Transportes 

LTDA – CNPJ 01.782.115/0001-48 – e com base na aprovação 
do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte 
de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferi-
mento foi publicado no DOC em 05/07/2016, fica(m) incluído(s) 
o(s) seguinte(s) produto(s) à(s) listagem(ns) apresentada(s) 
anteriormente:
Nº. ONU PRODUTO QUANTIDADE 

MÁXIMA
ESTADO FÍ-
SICO

TIPO

2018 CLOROANILINAS, SÓLIDAS 50 kg Sólido Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com 
Patricia através do telefone 5187-0287

COMUNIQUE-SE:823-DECONT-14/19-P.A-2017-0.017.208-1
Diante da solicitação feita por Rudlog Transportes e Logísti-

ca LTDA– CNPJ 13.104.326/0001-00 – e com base na aprovação 
do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte 
de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferi-
mento foi publicado no DOC em 17/02/2017, fica(m) incluído(s) 
o(s) seguinte(s) produto(s) à(s) listagem(ns) apresentada(s) 
anteriormente:
Nº. ONU PRODUTO QUANTIDA-

DE MÁXIMA
E S TA D O 
FÍSICO

TIPO

1789 ÁCIDO CLORÍDRICO 2 000 l Líquido Fracionado
1824 HIDRÓXIDO DE SÓDIO SOLUÇÃO 2 000 l Líquido Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com 
Amira através do telefone 5187-0287.

 DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE 
AMBIENTAL(DECONT-2)

 DIVISÃO DE ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIEN-
TAIS – DAIA

COMUNIQUE-SE: 0205/DAIA/GTAIA-IND/2019 – 
PA:2016-0.180.892-1 Interessado: LUME PLASTIC IND. E 
COM. EIRELI-ME – Solicitação de Licença Ambiental.

O Diretor da DIVISÃO DE ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIEN-
TAIS no uso de suas atribuições legais e considerando a legis-
lação vigente e os procedimentos adotados em SVMA, solicita:

1.)Comprovante de pagamento do boleto nº205 (GTAIA-
-IND) para o prosseguimento do referido processo adminis-
trativo.

2.)Caso necessite de uma segunda via, será emitida 
somente uma única vez e deverá ser retirada presencial-
mente. O comprovante de pagamento da segunda via 
deverá atender o prazo dos 30 (trinta) dias da publicação 
deste comunique-se no Diário Oficial do Município de 
São Paulo.

3.) Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso 
V.S.ª não se manifeste no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da data da publicação no DOC, na SVMA/
PROTOCOLO, situado na Rua do Paraíso, 387 (TÉRREO) Paraíso - 
SP, CEP 04103-000, no horário das 8:00 às 17:00h.

 DEPTO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – CADES

COMUNICADO
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de 

São Paulo, Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável – CADES usando das atribui-
ções e competências que lhe são conferidas por lei, comunica:

1. O prazo para cadastramento de Organizações Não 
Governamentais – ONG’s fica prorrogado até o dia 28 de 
março de 2019, visando preenchimento de vagas remanescen-
tes para participação no CADES para o biênio 2018/2020. Para 
o preenchimento da ficha de cadastramento e documentação 
exigida, acessar: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secre-
tarias/meio_ambiente/cades/cadastramento_de_ongs/index.
php?p=12996.

laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas 
no TCA assinado por Marcelo Rodrigues Sarvas, inscrito no 
CPF/MF sob nº 256.149.228-14 e Rosane Ferreira, inscrita no 
CPF/MF sob nº 047.136.598-00, representantes da empresa 
DARIEN PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 
13.055.057/0001-30, para declarar o que segue: 1 – que nos 
termos do despacho de fl. 78, proferido nos autos em epígrafe 
e nas Cláusulas do TCA nº 258/2015, publicado no DOC em 
17/06/2015, pág. 24, sob fls. 84 a 88 dos autos, o interessado 
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação 
pelos cortes autorizados e realizados na Avenida Paulista, nº 
1.063, Bela Vista, São Paulo - SP; 2 – que os exemplares a se-
rem preservados, listados na Cláusula Primeira, item 1.1.3 e na 
Cláusula Terceira, foram vistoriados em 15/01/2019, e estão em 
perfeito estado, conforme relatório da Engª. Agrª. Ingrid de Gois 
Schult, às fls. 133 e 134 dos autos; 3 – que os plantios internos 
e na calçada, estabelecidos na Cláusula Primeira, itens 1.1.5 
e 1.1.6 e na Cláusula Quarta, realizados no endereço do TCA, 
foram vistoriados em 15/01/2019, pela Engª. Agrª. Ingrid de 
Gois Schult, e foram executados a contento e as mudas estão se 
desenvolvendo adequadamente, conforme relatório às fls. 133 
e 134 dos autos; 4– que o fornecimento de mudas ao Viveiro 
Manequinho Lopes, estabelecido na Cláusula Primeira, item 
1.1.7 e Cláusula Quinta, foi atestado pelos Termos Técnicos de 
Aceite de Mudas nºs 129/2016-DEPAVE-2, de 05/08/2016, à fl. 
107, 144/2016-DEPAVE-2, de 18/08/2016, à fl. 108, 176/2016/
DEPAVE-2, de 23/09/2016, à fl. 113, 185/2016/DEPAVE-2, de 
06/10/2016, à fl. 111, 193/2016/DEPAVE-2, de 18/10/2016, à fl. 
114, 196/2016/DEPAVE-2, de 20/10/2016, à fl. 115, 200/2016/
DEPAVE-2, de 28/10/2016, à fl. 117, 202/2016/DEPAVE-2, de 
03/11/2016, à fl. 118 e 203/2016/DEPAVE-2, de 04/11/2016, à fl. 
119 dos autos; 5 – que a calçada verde estabelecida na Cláusu-
la Primeira, item 1.1.8, foi vistoriada em 15/01/2019, pela Engª. 
Agrª. Ingrid de Gois Schult, que constatou que foi implantada, 
conforme relatório às fls. 133 e 134 dos autos; 6 – que as áreas 
verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Sexta, foram 
vistoriadas em 15/01/2019 e foram executadas conforme o PCA 
aprovado, à fl. 132, como consta do relatório às fls. 133 e 134 
dos autos; 7 – que o prazo de conservação e manutenção do 
manejo conforme determinado no TCA: dos plantios internos e 
na calçada se estenderá até 20/06/2019. A emissão do presente 
Certificado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em 
vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos 
termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 
10.365/87, atendendo, também, a ressalva nº 16 do Projeto 
Modificativo de Alvará de Aprovação e Execução de Edificação 
Nova nº 2004/11231-02, emitido em 16/05/2016, às fls. 95 a 98 
dos autos. Quando da solicitação do Certificado de Recebimen-
to Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo 
de manutenção, relatório de conclusão do manejo arbóreo 
com as respectivas conservações efetuadas e previstas no TCA, 
devidamente documentado com fotos. Este trabalho deve ser 
realizado por profissional competente, com recolhimento de 
ART. Conforme concluiu a Assessoria da Câmara Técnica de 
Compensação Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto 
de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas 
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades 
previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

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

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 
139/2015 Processo nº 2014-0.275.214-4 Aos 14 (quatorze) 
dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede 
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, 
da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secre-
tário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o 
laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas 
no TCA assinado por Márcio Zanin Mauro, inscrito no CPF/
MF sob nº 039.551.568-85 e Marcos Zanin Mauro, inscrito no 
CPF/MF sob nº 035.478.648-28, representantes da empresa 
CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 61.102.711/0001-61, para declarar o que segue: 1 – que nos 
termos do despacho de fl. 110, proferido nos autos em epígrafe 
e nas Cláusulas do TCA nº 139/2015, publicado no DOC em 
01/05/2015, pág. 38, sob fls. 116 a 119 dos autos, o interessado 
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação 
pelos cortes autorizados e realizados na Rua Faustolo, nºs 
696 e 724, Lapa, São Paulo - SP; 2 – que os plantios internos, 
estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.1.5 e na Cláusula 
Terceira, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados em 
19/12/2018, pela Eng.ª Agr.ª Argentina C. M. Carmo, e foram 
executados conforme estipulado em PCA à fl. 70, como consta 
do relatório à fl. 153 dos autos; 3– que o fornecimento de 
mudas ao Viveiro Manequinho Lopes, estabelecido na Cláu-
sula Primeira, item 1.1.6 e Cláusula Quarta, foi atestado pelo 
Termo Técnico de Aceite de Mudas nº 252/2015-DEPAVE-2, de 
19/11/2015, à fl. 137 dos autos; 4 – que a calçada verde esta-
belecida na Cláusula Primeira, item 1.1.7 e na Cláusula Quinta, 
item 5.1, foi vistoriada em 19/12/2018, pela Eng.ª Agr.ª Argen-
tina C. M. Carmo, que constatou que está presente, conforme 
relatório à fl. 153 dos autos; 5 – que as áreas verdes e perme-
áveis, estabelecidas na Cláusula Quinta, foram vistoriadas em 
19/12/2018 e foram executadas conforme o PCA à fl. 70, como 
consta do relatório da Eng.ª Agr.ª Argentina C. M. Carmo, à fl. 
153 dos autos; 6 – que o prazo de conservação e manutenção 
do manejo conforme determinado no TCA: dos plantios internos 
se estenderá até 14/05/2019. A emissão do presente Certifi-
cado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a 
expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do 
parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87, 
atendendo, também, a nota nº 4 do Alvará de Aprovação e 
Execução de Edificação Nova nº 2015/19313-00, emitido em 
27/08/2015, às fls. 123 a 125 dos autos. Quando da solicitação 
do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado deverá 
apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclu-
são do manejo arbóreo com as respectivas conservações efetu-
adas e previstas no TCA, devidamente documentado com fotos. 
Este trabalho deve ser realizado por profissional competente, 
com recolhimento de ART. Conforme concluiu a Assessoria da 
Câmara Técnica de Compensação Ambiental, o compromissado 
cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das espe-
cificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações 
e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as 
previstas no TCA.

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

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITI-
VO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 
325/2014 Processo nº 2012-0.146.344-7 Aos 18 (dezoito) dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o 
laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas 
no TCA assinado por Roberto Moreira Ferreira, inscrito no CPF/
MF sob n° 249.713.938-54 e Vitor Levindo Pedreira, inscrito no 
CPF/MF sob n° 716.957.705-44, representantes da empresa 
OAS 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., que 
conforme Aditivo 1 ao TCA, teve sua denominação alterada 
para VM4 38 PROJETOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CNPJ/MF nº 
13.030.249/0001-91, para declarar o que segue: 1 – que nos 
termos do despacho de fls. 233, proferido nos autos em epígra-
fe e nas Cláusulas do TCA nº 325/2014, publicado no DOC em 
10/10/2014, pág. 29, sob fls. 264 a 267 dos autos, o interessado 
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação 

2 &ndash; Informar o DAP do exemplar arbóreo que sofreu 
poda drástica e utilizar o índice correto para cálculo da quan-
tidade de mudas para a reparação do dano referente a este 
exemplar, de acordo com constante na Tabela III do Termo de 
Referência.

Poderá ser agendado atendimento para dirimir eventuais 
dúvidas quanto ao comunique-se no Expediente do DECONT-1, 
através do e-mail decont1@prefeitura.sp.gov.br. Para a realiza-
ção do atendimento na data agendada, o interessado deverá se 
apresentar pessoalmente ou indicar representante legal através 
de procuração específica.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
6027.2018/0003703-5 - Áreas contaminadas: Consulta 

Prévia
COMUNIQUE-SE 018/GTAC/2019
Interessados: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA 

DE VAL. E SEGURANÇA
Referente: SEI 6027.2018/0003703-5
Assunto: Parecer ambiental relativo à contaminação das 

áreas em análise
Interessado: Prosegur Brasil S/A &ndash; Transportadora 

de Valores e Segurança
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas, da Divisão Téc-

nica de Licenciamento Ambiental, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados em SVMA, solicita a apresentação:

Carta esclarecendo se haverá ou não escavações no local, 
para que este GTAC possa se manifestar.

Prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da data 
da publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminha-
da por meio do setor de Protocolo da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente - SVMA, situado à Rua do Paraíso, 
387, Paraíso - SP, CEP 04103-000.

O não atendimento no prazo estabelecido será considerado 
como desistência do pleito. No caso de dúvidas, tratar através 
email : gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br

6027.2018/0005669-2 - Áreas contaminadas: Investi-
gação Ambiental

Interessados: ITARUMÃ S/A ADM. E PARTICIPACÕES
COMUNIQUE-SE nº 019/GTAC/2019
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas, solicita:
1.Apresentar relatório de Avaliação Ambiental Preliminar 

para a área em questão em conformidade com a Decisão de 
Diretoria nº 038/2017/C da CETESB.

Prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC. A documentação deverá ser 
encaminhada por meio do setor de Protocolo da Secreta-
ria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, situ-
ado à Rua do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103-000. O 
não atendimento no prazo estabelecido será considerado 
como desistência do pleito. No caso de dúvidas sobre o 
comunique-se, agendar atendimento através do email: 
gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br.

Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o 
interessado deverá encaminhar solicitação de prorroga-
ção de prazo, contendo justificativa técnica, e o período 
necessário para atendimento ao solicitado.

6027.2018/0004129-6 - Áreas contaminadas: Investi-
gação Ambiental

Interessados: ASA ADMINISTRACAO DE BENS E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA

COMUNIQUE-SE Nº 020/GTAC/2019
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas, solicita:
1.Apresentar relatório de Investigação Confirmatória para a 

área em questão em conformidade com a Decisão de Diretoria 
nº 038/2017/C da CETESB.

Prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC. A documentação deverá ser 
encaminhada por meio do setor de Protocolo da Secreta-
ria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, situ-
ado à Rua do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103-000. O 
não atendimento no prazo estabelecido será considerado 
como desistência do pleito. No caso de dúvidas sobre o 
comunique-se, agendar atendimento através do email: 
gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br.

Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o 
interessado deverá encaminhar solicitação de prorroga-
ção de prazo, contendo justificativa técnica, e o período 
necessário para atendimento ao solicitado.

 CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 
062/2014 Processo nº 2013-0.306.444-4 Aos 25 (vinte e 
cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na 
sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – 
SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresen-
tado o laudo de comprovação do atendimento das obrigações 
contidas no TCA assinado por Luiz Fernando Soares Montans, 
inscrito no CPF/MF sob nº 219.721.838-77 e Eduardo Carvalho 
Leite, inscrito no CPF/MF sob nº 544.529.373-49, representantes 
da empresa LIVING APIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.359.844/0001-40, para 
declarar o que segue: 1 – que nos termos do despacho de fls. 95 
e 96, reti-ratificado à fl. 118, proferido nos autos em epígrafe 
e nas Cláusulas do TCA nº 062/2014, publicado no DOC em 
13/05/2014, pág. 33, sob fls. 125 a 129 dos autos, o interessado 
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação 
pelos cortes autorizados e realizados na Avenida Pires do Rio, 
nº 4.615 – Lote B – Itaquera, São Paulo – S.P.; 2 – que os plan-
tios internos, estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.1.2 e 
na Cláusula Terceira, realizados no endereço do TCA, foram vis-
toriados em 06/12/2018, pela Bióloga Milena Toselli, que cons-
tatou que das 102 (cento e duas) mudas plantadas, 04 (quatro) 
estavam mortas e 01 (uma) encontrava-se com desenvolvimen-
to insatisfatório e que todas foram devidamente substituídas 
por 05 (cinco) mudas DAP 3,0 cm, conforme relatório à fl. 177 
dos autos; 3 – que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas 
na Cláusula Quarta, foram vistoriadas em 06/12/2018 e foram 
implantadas e mantidas conforme PCA “as built” aprovada, à 
fl. 143, como consta do relatório da Bióloga Milena Toselli, à fl. 
177 dos autos; 4 – que o prazo de conservação e manutenção 
do manejo conforme determinado no TCA: dos plantios internos 
se estenderá até 25/10/2019; dos plantios substitutivos se 
estenderá até 13/12/2019. A emissão do presente Certificado de 
Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a expedição 
do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo 
único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87. Quando 
da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo, o 
interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, 
relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas 
conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente do-
cumentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por 
profissional competente, com recolhimento de ART. Conforme 
concluiu a Assessoria da Câmara Técnica de Compensação Am-
biental, o compromissado cumpriu o projeto de compensação 
ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não 
ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas na 
Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

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

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 
258/2015 Processo nº 2014-0.351.883-8 Aos 20 (vinte) dias 
do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o 
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 6029.2019/0000827-5 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana – SMSU. - Contratação de empresa para confecção 
de banner. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria 35/SMSU/2017 e, à vista dos elementos que 
instruem os presentes autos, em especial a justificativa apresen-
tada pela unidade requisitante, com fundamento no artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02 e 
Decreto 44.279/03, consideradas suas alterações, AUTORIZO a 
CONTRATAÇÃO DIRETA da empresa COPIADORAS SUCCESS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.469.797/0001-04, para a 
confecção de 03 (três) banners de 0,90x1,20m para o Programa 
City Câmeras, 03 (três) banners de 0,90x1,20m para o Progra-
ma SP+Segura, 03 (três) banners de 0,90x1,20m para o Pro-
grama Dronepol e 03 (três) banners pra a Comunicação SMSU, 
todos pelo valor unitário de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), 
o que corresponde ao valor total de R$ 648,00 (seiscentos e 
quarenta e oito reais). – II – Por conseguinte, AUTORIZO o EM-
PENHO, correspondente ao item anterior, em favor da referida 
empresa, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.122.3024.
2.100.3.3.90.39.00.00, do orçamento vigente.

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DA SECRETÁRIA
6064.2017/0000484-6
I - Em face dos elementos que instruem o presente, notada-

mente a manifestação do gestor do Contrato, da Coordenadoria 
do Trabalho, do Departamento Administrativo e Financeiro e 
da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira, no uso 
das competências que me foram atribuídas pela Lei Municipal 
n. 13.164/2001 e pelo Decreto n. 58.153/2018, relativamente 
ao Contrato de n. 025/2017/SMTE, atual SMDET, firmado com 
a empresa Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli, 
inscrita no CNPJ nº 26.886.266/0001-77, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial 
desarmada AUTORIZO: com fundamento na Cláusula Quinta do 
Contrato n. 025/2017/SMTE, atual SMDET, no artigo 65, §8º da 
Lei Federal n. 8.666/93 e no Decreto n. 48.971/2007 a aplicação 
de reajuste com adoção do Índice de Preços ao Consumidor ÍPC 
– apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 
(IPC/FIPE), nos termos da Portaria SF n. 389/2017, que dispõe 
sobre instruções para cumprimento excepcional do artigo 7º 
do Decreto Municipal nº 57.580/2017, com base no IPC/FIPE 
de outubro/2018, que corresponde à 3,63%, passando o valor 
mensal do contrato ao montante de R$ 96.107,10 (noventa 
e seis mil, cento e sete reais e dez centavos), vigente a partir 
de 27/11/2018, totalizando o valor global de R$ 1.153.285,20 
(um milhão, cento e cinquenta e três mil e duzentos e oitenta 
e cinco reais e vinte centavos). O valor correspondente ao 
exercício de 2018, será suportado pelas Notas de Empenhos 
nºs 110.813/2018 (SEI nº 012013765) e 110.814/2018 (SEI nº 
012013895). II - Desta forma, face às normas e procedimentos 
fixados pelo Decreto Municipal nº 58.606/2019 e em respeito 
ao princípio da anualidade AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho, onerando a dotação orçamentária: 30.10.11.334
.3019.8.085.3.3.90.39.00.00, podendo onerar as seguintes 
dotações orçamentárias: 30.10.11.334.3019.8.090.3.3.90.37.
00.00 30.10.11.334.3019.8.090 3.3.90.39.00.00, do presente 
exercício financeiro, devendo o restante das despesas onerarem 
dotações próprias do exercício vindouro, observado, no que 
couber, as disposições contidas nas Leis Complementares nos 
101/00 e 131/09.

 6064.2017/0000482-0
I - Em face dos elementos que instruem o presente, nota-

damente a manifestação do gestor do Contrato, da Supervisão 
de Administração, e da Supervisão de Execução Orçamentária 
e Financeira, no uso das competências que me foram atri-
buídas pela Lei Municipal n. 13.164/2001 e pelo Decreto n. 
58.153/2018, relativamente ao Contrato de n. 021/2017/SMDET, 
atual SMDE, firmado com a empresa PIERCOFFEE BR SERVICE & 
FACILITIES LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 23.465.762/0001-69, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada 
em fornecimento de locação com concessão de equipamento 
de autosserviço (“self service”), para fornecimento de café e 
de outras bebidas quentes, AUTORIZO: com fundamento na 
Cláusula Quinta do Contrato n. 021/2017/SMTE, atual SMDET, 
no artigo 65, §8º da Lei Federal n. 8.666/93 e no Decreto n. 
48.971/2007 a aplicação de reajuste com adoção do Índice 
de Preços ao Consumidor ÍPC – apurado pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas – (IPC/FIPE), nos termos da 
Portaria SF n. 389/2017, que dispõe sobre instruções para 
cumprimento excepcional do artigo 7º do Decreto Municipal 
nº 57.580/2017, com base no IPC/FIPE de outubro/2018, que 
corresponde à 3,63%, passando o valor mensal do contrato 
ao montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 
vigente a partir de 31/10/2018, totalizando o valor global de R$ 
64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). O valor de 
R$ 366,00(trezentos e sessenta e seis reais), que corresponde 
ao exercício de 2018 e será suportado pela Nota de Empenho 
de nº 111.781/2018 e o valor de R$ 1.794,00 (um mil setecen-
tos e noventa e quatro reais) referente ao exercício de 2019 , 
que será suportado pela Nota de Empenho 3.312/2019.

 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
6064.2017/0000111-1
SMTE e CTIS – Substituição Gestor – Contrato nº 003/2017/

SMTE. I – No exercício da competência que me foi delegada 
pela Portaria nº 38/2013/SDTE, atual SMDET, à vista dos ele-
mentos de convicção contidos no presente, especialmente a 
manifestação da Coordenadoria de Trabalho e do parecer da As-
sessoria Jurídica, que ora acolho, com fundamento no Decreto 
Municipal nº 54.873/2014 e considerando o contido no Termo 
de Contrato nº 003/2017/SMTE, celebrado com a empresa CTIS 
TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ n° 01.644.731/0001-32, 
AUTORIZO a substituição da Gestora Titular, Luana Moraes 
Amorim, RF nº 847.207-6, pelo servidor Guilherme Eurípedes 
Silva Ferreira, RF nº 793.277-4 e Gestora Substituta, a servidora 
Soraia Jabbour, RF nº 636.069-6, pela servidora Julieta Gabriel 
Lotito, RF nº 838.702-8. Ratifico as demais nomeações realiza-
das no despacho anterior.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6011.2016/0000124-2
Interessados: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (SMDHC) e RV Manutenção de Elevadores Lt. - EPP 
(CNPJ 16.433.749/0001-62).

Assunto: Aquisição para troca das lonas de freio da sa-
pata de freio de um dos elevadores da SMDHC. Contrato 20/
SGM/2016.

Modalidade: Dispensa de Licitação (contratação direta), 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 
c.c. Lei Municipal n. 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto 
n. 44.279/2003.

 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 05/2019-
SGM.

PROCESSO Nº: 6011.2017/0000820-6
CONTRATO Nº: 055/2017-SGM
CONTRATANTE: SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: MARIA ANGELA DE MORAES ME.
OBJETO DO CONTRATO: Contrato nº 055/2017-SGM: 

Prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga 
dos extintores dos Edifícios Matarazzo, São Joaquim e 
Galaria Prestes Maia, decorrente de Ata de Registro de 
Preço nº 19/SMADS/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/
SMADS/2016.

CLAÚSULA PRIMEIRA: A Contrato nº 055/2017-SGM 
celebrada entre a SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL 
e a MARIA ANGELA DE MORAES ME., considera-se de-
finitivamente recebido o objeto contratual com funda-
mento no artigo 73, inciso I, Alínea “b”, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e alterações.

a) RITA DE CÁSSIA EMERY SACHSE, Coordenadora de 
Administração e Finanças – SGM/CAF.

b) LUIZ ANTONIO GIGLIO, Representante Legal da 
empresa MARIA ANGELA DE MORAES - ME.

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6071.2018/0000081-6 – SGM/São Paulo Parcerias – 

Aditamento Contratual – Prorrogação/Redução - Contrato nº 
004/2018-SMDP. Prestação de serviços de contratação, coorde-
nação técnica, acompanhamento e análise de serviços a serem 
prestados por Estruturadora. Prorrogação do prazo contratual 
com redução de escopo. – 1. À vista dos elementos contidos 
no processo, em especial as informações de docs. 014997035, 
014997106, 015053680, 015131859, 015131885, 015147061 e 
015163829 e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 
sob doc. 015088699, AUTORIZO, observadas as formalidades 
legais e cautelas de estilo, com base na delegação de compe-
tência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM e com funda-
mento no art. 65, inciso II, alínea “b” c.c. o art. 57, §1º, inciso 
II, ambos da Lei 8.666/93, o aditamento do Contrato nº 004/
SMDP/2018, cujo objeto prestação de serviços de contratação, 
coordenação técnica, acompanhamento e análise dos serviços a 
serem prestados por Estruturadora, com vistas a caracterização 
do acervo imobiliários municipal visando a alienação dos ativos 
imobiliários no âmbito do Plano Municipal de Desestatização 
(PMD), celebrado com a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S/A 
– CNPJ: 11.702.587/0001-05, para fazer constar o que segue: I 
– Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 60 (sessen-
ta) dias, contados a partir de 01/03/2019. II – Alteração da con-
tratante que, em razão da Lei n.º 17.068/2019 e do Decreto n.º 
58.632/2019 passa a ser SGM. Assim, onde se lê SMDP passa-se 
a ler SGM. III - Alteração da cláusula segunda, item 2.1, para 
fazer constar o valor global estimado do contrato que passa a 
ser de R$ 1.185.012,02 (um milhão cento e oitenta e cinco mil 
doze reais e doze centavos), item 2.2 para incluir a proposta do 
Ofício SPP n.º 050/2019, bem como item 2.3.1 – II, limitando o 
valor do reembolso para R$ 1.047.284,25 (um milhão quarenta 
e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos). - 2. AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho no 
valor total estimado de R$ 462.630,00 (quatrocentos e sessenta 
e dois mil seiscentos e trinta reais) em favor da empresa SÃO 
PAULO PARCERIAS S.A, CNPJ nº 11.702.587/0001-05, onerando 
a dotação orçamentária 40.10.04.122.3024.2100.3.3.90.35.00.
00, do presente exercício.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 005/
SMSU/2019

6029.2019-/0000724-4
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E IN-

FORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 17.642.282/0001-23
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 06 (seis) unidades 

de baterias recarregáveis para Drones DJI - PHANTON 4 Pro 
Plus- 5870 mAh,

DATA DE ASSINATURA: 27/02/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. O objeto do presente Termo é a aquisição de 06 (seis) 

unidades de baterias recarregáveis para Drones DJI - 
PHANTON 4 Pro Plus- 5870 mAh, conforme especificações 
estabelecidos no Termo de Referência constante no Processo SEI 
6029.2019/0000724-4.

1.2. Após a entrega do objeto, fica a contratada obrigada a 
observar os deveres previstos nas Cláusulas 10.3 e 10.4., pelo 
prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes 

do Termo de Contrato ora aditado
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3810.06.181.3013.2192.33

90.30.00.00.
 6029.2018/0001263-7 - Secretaria Municipal de Segu-

rança Urbana - SMSU. - Homologação de certame licitatório. 
– I – No exercício das atribuições legais a mim conferidas 
pela Portaria 35/SMSU/2017, com fundamento no artigo 4º, 
inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso 
I, do Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do 
Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 45.689/05 
e artigo 2º, da Portaria 35 de 06 de julho de 2017, diante dos 
elementos informativos que instruem o presente, em especial a 
ATA da sessão pública de links 014908950 e 014909068 , pela 
qual foram adjudicados os objetos do Pregão Eletrônico 006/
SMSU/2019 às empresas vencedoras: para a cota reservada 
MARIA CLEONICE ARRUDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.006.802/0001-09, para o item 01 – 500 (quinhentas) peças 
de camisas pólo azul marinho noturno unissex pelo valor unitá-
rio de R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos) e para cota 
ampla a empresa REBRU CONFECÇÕES EIRELI – ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 62.880.158/0001-50, para o item 01 - 1500 
(mil e quinhentas) peças de camisas pólo azul marinho 
noturno pelo valor unitário de R$ 28,40 (vinte e oito reais 
e quarenta centavos), HOMOLOGO o certame licitatório em 
referência. – II – Por conseguinte, AUTORIZO, observadas as 
formalidades legais e cautelas de estilo, o registro de preço de 
peças de uniforme masculinos e femininos para uso do efetivo 
da Guarda Civil Metropolitana, mediante a confecção de Ata 
de Registro de Preços com as referidas empresas, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência integrante do 
Edital 006/SMSU/2019.

 6029.2019/0000415-6 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana – SMSU. - Aquisição de botas. – I – No exercício das 
atribuições a mim conferidas por lei e pela Portaria 35 de 06 de 
julho de 2017, à vista dos elementos que instruem o presente, 
com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, 
artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a aquisição de 580 
(quinhentos e oitenta) pares de botas táticas, pelo valor unitário 
do par de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta 
centavos), perfazendo o total de R$ 80.910,00 (oitenta mil 
novecentos e dez reais), mediante a utilização da Ata de Re-
gistro de Preços 10/SMSU/2018(9CL)), cuja detentora é a 
empresa INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
MAC – EIRELLLI, inscrita no CNPJ 43.301.274/0001-23, visan-
do atender o efetivo da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil - COMDEC, nos termos da Requisição de Material de link 
014272827 e do Termo de Referência link 014243595. – II – 
(9CL))Por consequência, AUTORIZO a emissão da respectiva 
nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante a nota 
de reserva nº 16.859, onerando a dotação orçamentária 38.10.0
6.182.3008.2.112.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.

ESCLARECIMENTOS -2
PERGUNTAS:
Boa tarde!
Prezado Pregoeiro,
Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019-SGM, conforme segue:
Está sendo exigido, no item 4.2 do Anexo I- Termo de 

Referência, que a revisão e funcionamento do PABX, seja feita 
através de Técnico de Manutenção de PABX, com conhecimento 
na central marca ERICSON modelo MD 110 e que este pertença 
ao quadro de funcionários da empresa, portanto não será resi-
dente. Por entender ser imprescindível que a empresa possua 
em sua equipe técnica, profissional(ais) capacitados a prestar 
estes serviços de manutenção e para pleno atendimento às 
exigências editalícias, perguntamos:

1-Como devemos apresentar o custo desse funcionário, 
inclusive para serviços fora do expediente/ hora extra, previsto 
no item 4.2.2., já que na tabela VALOR DOS SERVIÇOS, forma 
de apresentação de proposta do anexo II, não há menção deste 
profissional??

2-A única forma de comprovação de que as licitantes pos-
suem em seu quadro de funcionários no mínimo um Técnico de 
Manutenção de PABX, exigido no item 4.2 do Anexo I- Termo 
de Referência, com conhecimento na central marca ERICSON, 
modelo MD 110, é através de certificado de curso/treinamento 
realizado por esse técnico e emitido pelo Fabricante (ERICSON / 
Aastra /Mitel), de central MD110 ou superior.

Considerando também que no item 4.4 do Anexo I - Termo 
de Referência define que a empresa vencedora do certame não 
poderá efetuar sublocação de mão de obra e/ou serviços e para 
garantir o cumprimento das obrigações dos itens supracitados, 
com competitividade e escolha mais vantajosa para essa Admi-
nistração, entendemos que deverá ser apresentado pela empre-
sa vencedora do certame, na fase de habilitação, certificado de 
curso/treinamento, emitido pelo Fabricante (ERICSON / Aastra /
Mitel), da central MD110 ou superior, em nome de pelo menos 
um profissional pertencente ao quadro de funcionários, além da 
comprovação, através de carteira de trabalho ou contrato social 
(no caso de sócio), de que o técnico de manutenção de PABX, 
que prestará os serviços, faz parte do quadro de funcionários da 
Empresa. Está correto nosso entendimento? Caso não seja esse 
o entendimento, favor informar como será feita a comprovação 
dessas exigências do edital.

Com base no previsto na lei de licitações n° 8666/93, Art. 
30, parágrafo 1°, descrito abaixo, entendemos que os Atesta-
dos de Capacidade técnica exigidos no item 11.8 e subitens 
11.8.1, 11.8.1.1, 11.8.1.2, 11.8.1.3, devem estar devidamente 
registrados na entidade profissional competente, no caso em 
pauta e objeto desta licitação deve ser o CREA, está correto 
nosso entendimento? Caso não seja apresentado os Atestados 
de Capacidade Técnica de acordo com a determinação legal e 
o referido artigo, entendemos que a Licitante será desabilitada, 
está correto o entendimento?

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a:

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras 
e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes.

Por favor, confirmar o recebimento deste email.
Agradeço pela atenção e aguardo breve resposta.
RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS – 2
Referente ao item 4.2 do Anexo I-
1- O custo do Técnico de Manutenção de PABX deverá ser 

previsto através de horas extras estimadas, que deverão ser pre-
enchidas no Anexo VIII- para que possamos fazer um empenho 
em separado a contratação.

2- Referente a comprovação através de certificados expe-
didos pela fabricante do PABX o seu entendimento não está 
correto, não exigiremos comprovação através de certificados 
emitidos pelo Fabricante está exigência limitaria muito a par-
ticipação dos licitantes, já referente ao técnico fazer parte do 
quadro de funcionários seu entendimento está correto, a com-
provação será feito através de carteira profissional ou contrato 
social no caso de sócio.

3- Com relação a qualificação técnica a solicitação de 
atestados visam garantir que o licitante já tenha exercido a ati-
vidade solicitada no objeto desta maneira não solicitamos em 
nosso instrumento convocatório o registro no CREA portando 
não exigiremos comprovação além do solicitado no Edital.

 DESPACHOS DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
COMUNICAÇÃO

6011.2016/0000080-7 - PREF-GAB/Coord. de Publicida-
de - Aditamento. Redução do valor total contratual estimativo. 
LUA PROPAGANDA LTDA. (Contrato nº46/2017-SGM e aditivos) 
e NOVA SB COMUNICAÇÃO LTDA. (Contrato nº 47/2017-SGM 
e aditivos ). - 1. À vista dos elementos contidos no presente 
processo, os documentos acostados sob docs. 014610267, 
014752685, 014752708, 014775985, 014989338, 015050518 e 
em especial a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM sob do-
cumento n.º 014911161, nos termos do disposto no artigo 65, 
inciso parágrafo 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e ar-
tigo 11, inciso VIII do Decreto 58.413/2018, AUTORIZO, observa-
das as formalidades legais e cautelas de estilo, o ADITAMENTO 
dos Contratos n.º 046/2017-SGM e 047/2017-SGM, celebrados 
respectivamente com as empresas LUA PROPAGANDA LTDA, 
CNPJ n.º 05.916.755/0001-54 e NOVA SB COMUNICAÇÃO 
LTDA, CNPJ n.º 57.118.929/0001-37, cujo objeto é a prestação 
de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos 
e campanhas da Prefeitura do Município de São Paulo, para 
fazer constar: I – Alteração da Cláusula Sétima, subcláusula 7.1, 
para fazer constar a redução no valor global da prestação de 
serviço, na ordem de 19% (dezenove por cento) correspondente 
a R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), passando o 
valor total estimado da contratação para R$ 81.000.000,00 
(oitenta e um milhões de reais). II – Em consequência, tendo 
em vista que no exercício de 2019, foi empenhado para su-
portar a despesa deste contrato o valor total estimado de R$ 
71.017.592,50 (setenta e um milhões dezessete mil quinhentos 
e noventa e dois reais e cinquenta centavos), sendo que, em 
razão da redução contratual, o valor total estimado para a 
despesa neste exercício é de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e 
oito milhões de reais), AUTORIZO, o cancelamento parcial dos 
saldos das notas de empenho número 2.731/2019, no valor de 
R$ 6.508.796,25 (Seis milhões quinhentos e oito mil setecentos 
e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), emitida em 
favor da empresa LUA PROPAGANDA LTDA e 2.751/2019, no 
importe de R$ 6.508.796,25 (Seis milhões quinhentos e oito 
mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), 
emitida em favor da empresa NOVA S/B COMUNICAÇÃO LTDA, 
correspondente a 18,33009446% de redução contratual sobre o 
valor empenhado neste exercício.

 6011.2018/0000631-0 – SGM/PRODAM – Cancelamento 
de empenho - CT 005/2018-SGM. Sustentação e melhorias do 
Portal PMSP. - 1. À vista dos elementos contidos no processo 
nº 6011.2018/0000631-0, especialmente às informações de 
docs. 014866761 e 014949153, AUTORIZO, observadas as 
formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do 
saldo das Notas de Empenho n.º: 45.026/2018, no valor de 
R$ 33.930,55 (trinta e três mil novecentos e trinta reais e cin-
quenta cinco centavos), 78.008/2018, no valor de R$ 22.392,97 
(vinte e dois mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e 
sete centavos) e 115.501/2018, no valor de R$ 9.633,13 (nove 
mil seiscentos e trinta e três reais e treze centavos) emitidas 
em favor da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP, inscrita no CNPJ sob 
n.º 43.076.702/0001-61.

do) para empreendimento imobiliário localizado fora da área 
da Operação Urbana Centro; com base no artigo 7º da Lei 
12.349/97, Resolução CE 006/2016 e na NP. 59.00 de 29 de 
dezembro de 2016.

Características das propostas:
Imóvel Cedente: MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE SÃO 

PAULO
Processo: 1998-0.205.296-5 / SP - Urbanismo nº 10 / 

OU Centro
Endereço: Largo de São Bento, s/nº.
Contribuinte: 001.049.0235-3
Valor Venal (PGV / 2018) do metro quadrado do Imóvel 

Cedente: R$ 6.112,00
Imóvel cessionário: SQ 08 Empreendimentos Imobiliário 

SPE, Ltda
Processo PA SEI! 7810.2018/0000855-7; SP - Urbanismo nº 

155 / OU Centro
N° do Processo de Aprovação: 2018-0.055.905-0 / SMUL 

/ RESID 3
Endereço: Rua Oscar Freire, 1.487; 1485, 1487 , 1493 ,1497
Jardim Paulista; Pinheiros
Contribuintes 013.016.0021-0/0022-9/0023-7/0024-5
Valor Venal (PGV / 2018) do metro quadrado do Imóvel 

cessionário: R$ 4.243,00
Área construída a ser debitada do Potencial Construtivo 

passível de transferência (PCpt) constante da Declaração do 
imóvel cedente: 3.203,65 m2 (a ser confirmada pela SMUL / 
DEUSO)

Zona de Uso: ZEU - Zona de Eixo de Estruturação da Trans-
formação Urbana (Lei 16.402/2016)

CA Básico da Zona: 1,0 / CA Máximo da Zona: 4,0
TO Máximo: 70% / TP Mínima: 25%
Categorias de uso: R2v-2/ nR1 – 02 / nR1 – 12, em via 

Estrutural N3
Área do Terreno (Real e Escritura): 1.587,61 m²
Área de doação de calçada: 49,42 m²
Terreno Remanescente E = R: 1.538,19 m²
Benefício referente à doação de calçada: 49,42 m2 x 3 = 

148,26 m²
Benefício referente à redução de permeabilidade:
TP = 17,87% / Área Permeável = 274,87 m² 
Área Total Construída Computável: 6.350,41m²
Área Construída Total Não Computável: 6.474,56m²
Área Total Construída (computável e não computável): 

12.824,97m²
Adotados no projeto: CA = 3,999981 / TO = 67,02% / 

Gabarito = 83 m
Área Construída Equivalente (ACe) ou Área Construída 

Adicional (ACa): 4.614,54 m²
Valor do metro quadrado de terreno (mercado) apurado por 

Laudo: R$ 6.734,00.
Valor Referencial da Contrapartida Financeira: R$ 

10.876.009,33 (dez milhões, oitocentos e setenta e seis 
mil, nove reais e trinta e três centavos), calculado nos ter-
mos do inciso II do artº 10 da Lei 12.349 de 06/06/1997 e item 
1. da Resolução CE 006/2016 de 29/12/2016.

A Comissão Executiva da Operação Centro delibera ainda 
que, caso haja mudança nos parâmetros do empreendimento, 
o processo deverá ser novamente submetido ao GTT e CE para 
nova análise e deliberação.

Deverão ser atendidas as demais exigências da legislação 
de uso e ocupação do solo, do Código de Edificações e legisla-
ção complementar, pertinentes à época do protocolamento do 
processo de licenciamento.

Para encaminhamento à deliberação da CTLU.
COORDENAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERA-

ÇÃO URBANA CENTRO

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6011.2018/0001926-9
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019-SGM
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL – AM-

PLA CONCORRÊNCIA
DATA: 01/03/2019 - HORÁRIO: 10h30min
UASG: 925056 - PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MU-

NICIPAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-

tação de serviços de instalação de ramais e aparelhos telefôni-
cos, bem como manutenção corretiva e preventiva digital e ana-
lógica em rede de telefonia e centrais telefônicas relacionadas 
abaixo por um período de 12 (doze) meses.

ESCLARECIMENTOS - 1
PERGUNTAS:
Boa tarde Sr. Pregoeiro
Prezado
Apenas para esclarecimento do item:
4.20.3. Pagar adicional de insalubridade e/ou periculosi-

dade a seus empregados em conformidade com o disposto na 
consolidação das leis do Trabalho (CLT).

Referente a esta questão e apenas para confirmar o escla-
recimento já conversado via telefone.

Este item não será obrigatório se a convenção coletiva do 
sindicato não obrigar, visto que para estas funções, não serão 
exercidas em lugar insalubre ou mesmo perigoso.

Também referente a Planilha de formação de Preço Anexo 
VIII - o modelo apresentado serve apenas como referência ?

Cada empresa devera formatar os índices e o formato da 
planilha de acordo com estrutura e seus custos , não podendo 
ser desclassificada por diferenças de modelo do anexo VIII.

Esta correto?
Atenciosamente.
RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS - 1
Quanto ao item “4.20.3” - Pagar adicional de insalubridade 

e/ou periculosidade a seus empregados em conformidade com 
o disposto na consolidação das leis do trabalho.

As atividades insalubres são aquelas em que os trabalha-
dores estão sujeitos à condições de frio, calor, barulho, poeira 
entre outros, e por conta da exposição a tais fatores de risco à 
sua saúde possuem o direito constitucional de receberem um 
adicional em seu salário.

O adicional de periculosidade é devido ao empregado 
que labora exposto a condições perigosas, de acordo com o 
regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sendo 
consideradas tais atividades aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de 
exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, 
energia elétrica e a roubos ou outras espécies de violência 
física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial.

Os serviços que serão prestados pelos profissionais exigidos 
no Termo de Referencia não serão exercidos em local insalubre 
ou perigoso, entretanto quando houver acordo entre o sindicato 
dos empregados e empregadores entendendo a necessidade do 
pagamento do adicional respeitaremos este acordo.

As empresas devem estar atentas a estas questões, princi-
palmente quanto à realização de estudos para real identificação 
de níveis de insalubridade e periculosidade que porventura 
possuam em suas atividades.

Resposta: Quanto ao Anexo VIII- modelo planilha.
Esclarecemos que a planilha constante no Edital é me-

ramente um modelo para uma referência aos participantes, 
cada empresa deverá preencher a planilha de acordo com seus 
custos e impostos devidos.
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