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destacando que o saldo remanescente do valor já dispo-
nibilizado para esta intervenção não será suficiente para 
finalizá-la. Sobre a Praça das Artes, informa que restam 
apenas pagamentos contratuais. Sobre o empreendimen-
to HIS Sete de Abril, destaca que ainda serão solicitados, 
por SEHAB, recursos adicionais, relativos ao desenvolvi-
mento de Trabalho Técnico Social. Segue-se a pauta uma 
vez não havido manifestações dentre os presentes. III. 
Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva apresenta proposta de ade-
são SPUrbanismo CE-0141, constante do processo administrati-
vo nº 2016-0.254.869-9, que trata de regularização de edifica-
ção e reforma com aumento de área. Descreve os antecedentes 
do processo, as anuências obtidas junta aos diversos órgãos 
competentes, tais como COMAER, IPHAN, Condephaat, Depar-
tamento do Patrimônio Histórico – DPH, Secretaria Municipal de 
Transporte – SMT e CAIEPS. Sra. Eneida Heck é convidada a 
detalhar a proposta, já deliberada pelo Grupo de Trabalho Téc-
nico da Operação Urbana Centro – GTT/OUCentro, localizada às 
Ruas General Couto de Magalhães, Mauá e Avenida Casper Lí-
bero. Demonstra o quadro de áreas do empreendimento, utiliza-
do para cálculo do terreno virtual. Dos 47.171,72 metros qua-
drados do empreendimento, 30.282,17 metros quadrados são 
considerados pela legislação vigente como áreas computáveis, 
dos quais 9.853,00 metros quadrados são destinado ao uso ho-
tel, sem incidência de contrapartida conforme incentivo de 
isenção de pagamento de OODC previsto pelo artigo 3º da Lei 
Municipal nº 12.349/1997; e 20.429,17 metros quadrados de 
área computável onerosa, dos quais desconta-se 5.724,03 me-
tros quadrados correspondente ao coeficiente de aproveitamen-
to básico correspondente ao lote virtual, e 5.724,03 metros 
quadrados correspondente ao benefício parcial de remembra-
mento do lote virtual, resultando em 8.981,11 metros quadra-
dos objeto de contrapartida de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir – OODC da OUCentro. Informa que o laudo de avalia-
ção constante da informação SP-URB/PRE-ASS Nº 030458266, 
em 01 de julho de 2020 que integra o SEI nº 7810. 
2020/0000353-2 afere valor de mercado do terreno de R$ 
3.812,75, por metro quadrado. Assim, do valor apurado para o 
cálculo do benefício é de R$ 23.969.909,01, conforme artigo 10 
da Lei Municipal nº 12.349/1997. Expõe as simulações confor-
me desconto da contrapartida, sendo necessária deliberação 
por parte da CE quanto aos fatores a serem aplicados de 1,0; 
0,7 ou 0,5 sob o valor total do benefício, observando o disposto 
na RESOLUÇÃO 006/2019/OPERAÇÃO URBANA CENTRO. Sra. 
Simone Ferreira Gatti questiona se este empreendimento não 
deve ser objeto de audiência pública, por ter Coeficiente de 
Aproveitamento – CA, maior do que 6 (seis), mostrando-se des-
confortável em aplicar desconto em um grande empreendimen-
to que paga pouca OODC relativa ao tamanho do empreendi-
mento. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva entende que não, 
pois o empreendimento como um todo fica abaixo de CA 6 
(seis). Sra. Suely Mandelbaum, realiza questionamentos em 
relação à área permeável e ao tombamento, o que é respondido 
estar dentro dos parâmetros e aprovados nos órgãos específicos 
de patrimônio, IPHAN, CONDEPHAAT, CONPRESP e por CAIEPS, 
o qual aprovou a taxa de permeabilidade. Sra. Lia Mayumi 
questiona sobre metodologia de aplicação de desconto em caso 
de regularização, o que Sra. Eneida Heck explica que a área a 
ser regularizada é isento de contrapartida financeira, pela Lei 
da OUCentro. Sra. Lia Mayumi esclarece que não teve condi-
ções de consultar o processo físico desde o envio da pauta, mas 
que o empreendimento teve anuência dos órgãos de preserva-
ção do patrimônio histórico e artístico nos âmbitos municipal, 
estadual e federal. Houve questionamentos se a Ocupação 
Mauá se encontra inserida no empreendimento, o que é respon-
dido que o assentamento precário ocupa ZEIS 3 e encontra-se 
fora do empreendimento. Sr. Eduardo Della Manna pede 
comparação do valor da OODC pelo Quadro 14 do Plano Diretor 
Estratégico – PDE (Lei Municipal nº 16.050/2014). A equipe da 
SPUrbanismo apresenta que a quadra apresenta três valores 
para fins de cálculo de outorga onerosa do direito de construir, 
em decorrência dos logradouros, sendo apresentados valores de 
R$ 8.336,00 (Av. Cásper Líbero), R$ 7.542,00 (R. Gal. Couto de 
Magalhães) e R$ 7.444,00 (R. Mauá). Sr. Guido D’Elias Otero, 
representante suplente do IAB-SP, questiona o valor do laudo 
de avaliação do terreno, sendo menos da metade do valor do 
cálculo de valor do metro quadrado para fins de outorga onero-
sa do direito de construir, conforme quadro 14 do PDE (Lei Mu-
nicipal nº 16.050/2014). Questiona se não seria o caso de pedir 
a elaboração de segundo laudo de avaliação, para confirmar o 
valor aferido. Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva pondera que 
os laudos de avaliações são realizados conforme normas do 
IBAPE e os cálculos da contrapartida financeira da OODC se-
gundo o PDE seguem fórmula diferente daquela que calcula o 
benefício pela Lei da OUCentro. Sra. Eneida Heck solicita que 
seja aberto laudo analisado pela Gerência de Estruturação de 
Projetos – GEP/SPUrbanismo. O avaliador justifica uma questão 
relacionada à chamada “Cracolândia”. Sra. Joyce Reis Ferrei-
ra da Silva lembra que há normas do IBAPE para que regram 
os laudos de avaliação. Existem regras para constituir esse tipo 
de avaliação. Segue leitura das ponderações do laudo: “Com 
relação a este último ponto, o avaliador registrou anotações 
importantes quanto aos índices fiscais (valores venais) que ser-
vem como base financeira para o Fator de Transposição (FT), 
pois apesar da evidente desvalorização imobiliária provocada 
pela conhecida "Cracolândia" onde se insere o imóvel avalian-
do, os índices de suas faces das quadras são muito mais altos 
(em média 30%) do que aqueles situados a 400 ou 500 metros 
de distância (além da Av. Duque de Caxias), cujas condições ur-
banísticas são melhores. Aponta o profissional, com isso, uma 
"grave distorção da inter-relação entre os índices fiscais" (pág. 
39 do documento 030193850). Após as fundamentações técni-
cas pertinentes passou, então, a considerar para fins de trans-
posição dos valores pesquisados ao avaliando, um novo valor 
ponderado para o índice fiscal, correspondente a R$ 2.879,00. 
Foram elencados no trabalho 14 elementos comparativos, e ex-
cluiu-se aqueles que se situavam acima de 30% da média arit-
mética pesquisada, alcançando-se ao fim 10 elementos úteis. 
Concluiu que o trabalho foi realizado com Grau de Fundamen-
tação III (máximo). Como resultado do laudo, foi apurado o va-
lor unitário de terreno de R$ 3.812,75/m², sendo este inferior ao 
índice fiscal adotado para fins de cálculo do IPTU 2019 (R$ 
4.527,00/m², R$ 4.882,00/m² e R$ 4.492,00), porém superior ao 
valor do IF ponderado, conforme já destacado anteriormente. O 
Laudo de Avaliação está metodologicamente adequado, portan-
to, encaminho o Laudo de Avaliação para prosseguimento.” Se-
gue-se debate sobre o tema e as limitações de uma lei antiga, 
anterior ao Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Estratégico. 
Destaca não ser competência do GTT analisar o laudo, pois ele 
é realizado conforme as normas do IBAPE e, na SPUrbanismo, é 
feita a verificação se as normas são seguidas. Sr. Eduardo 
Della Manna pondera distorções entre valores aferidos em 
laudos e aqueles dispostos no quadro do PDE. Sra. Katia Ca-
nova representante suplente da SPUrbanismo pede aparte para 
ponderar que a OU Centro se trata de lei muito antiga, anterior 
ao Estatuto da Cidade e ao Plano Diretor Estratégico, que levam 
a debates como este. Contudo, a Administração Pública tem o 
dever de segui-la até que seja alterada, lembrando estar em 
curso sua revisão por meio do PIU Setor Central. Sra. Suely 
Mandelbaum questiona o baixo valor aferido no laudo de 
avaliação, ponderando caber estudo nos cartórios para aferir os 
valores finais, o que não é possível fazer neste momento. Infor-
ma não ter analisado os estudos utilizados para o laudo, bem 
como os dados analisados por ele. Pondera que, no cartório, va-
le-se do valor para fins de ITBI, o que é respondido pela Sra. 
Eneida Heck que o valor para fins de ITBI foi utilizado para a 
construção o quadro 14 do PDE. Relembra que outras adesões à 
OUCentro também tiveram laudos de avaliação abaixo do qua-
dro 14 e relativiza a comparação do valor daquele quadro, 

Operação Urbana Centro – CE OUCentro: Joyce Reis Ferreira da 
Silva, representante titular da SPUrbanismo; Kátia Canova, re-
presentante suplente da SPUrbanismo; Vanessa Padiá de Souza, 
representante titular da SEHAB; Daniela Perre Rodrigues, repre-
sentante suplente da SEHAB; Eduardo Della Manna, represen-
tante titular do SECOVI; Juliana Kallas Nassif, representante su-
plente do SECOVI; Simone Ferreira Gatti, representante titular 
do IAB-SP; Guido D’Elias Otero, representante suplente do IAB-
-SP; Lia Mayumi, representante titular da Secretaria Municipal 
de Cultura – SMC; Valdir Arruda, representante suplente da Se-
cretaria Municipal de Cultura – SMC; Rosane Cristina Gomes, 
representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano – SMDU; Simone Engbruch Avancini Silva, repre-
sentante suplente da Associação Viva o Centro; Luciana Bedes-
chi, representante suplente do Centro Gaspar Garcia; Suely 
Mandelbaum, representante titular do Movimento Defenda São 
Paulo. Segue a pauta para apresentar o item II do expediente da 
pauta, lendo as portarias de nomeação com os novos represen-
tantes da Associação Viva o Centro. Sr. Eduardo Della Manna, 
representante titular do SECOVI, agradece a histórica participa-
ção do antigo representante da Associação Viva o Centro, Sr. 
Marco Antonio Ramos de Almeida e dá boas-vindas aos novos 
representantes, o que é seguido pelos presentes. Sra. Joyce 
Reis Ferreira da Silva segue com o item III da pauta, sobre a 
aprovação da minuta da ata da 169ª Reunião Ordinária da Co-
missão Executiva da Operação Urbana Centro – CE OUCentro, 
que fora encaminhada por correio eletrônico, não havendo ma-
nifestações prévias. Sem manifestações, a ata da 169ª Reunião 
Ordinária, realizada em 15 de junho de 2020 é aprovada por 
unanimidade. Passada à Ordem do Dia, I. Sra. Maria De Fáti-
ma Do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira da SPUrbanismo, 
apresenta dos aspectos financeiros. Comunica que o quadro 
consolida as informações até 31 de julho de 2020, com evolu-
ção entre maio e julho de 2020. Destaca evolução de receita fi-
nanceira líquida de R$ 197.379,00 referente a rendimento fi-
nanceiro líquido, informando total de receitas de R$ 
67.217.601,00 em 31 de julho de 2020. Apresenta total de des-
pesas com intervenções concluídas, de R$ 12.540.702,00, sem 
evolução no período. II.a) A respeito das intervenções em anda-
mento, não houve evolução no período. Contudo, destaca que o 
quadro foi atualizado com base na Resolução 001/2020, que 
trata da complementação de recursos para executar a HIS Sete 
de Abril. As despesas com intervenções em andamento perfa-
zem R$ 23.235.391,00, totalizando as despesas financeiras em 
R$ 31.244.128,00, restando saldo disponível para decisão de R$ 
7.535.815,00. Sem manifestações, prossegue-se a pauta, sobre 
os detalhamentos das intervenções. Sobre o Censo de Cortiços, 
Sra. Vanessa Padiá de Souza, representante titular da SEHAB, 
é convidada a explanar sobre o item e retoma que a contrata-
ção do Censo de Cortiços estava para ser assinada no início 
deste ano, mas que, por questões levantadas pelo então Secre-
tário Municipal de Habitação sobre a dispensa de licitação, o 
processo de contratação foi revisto para a modalidade de licen-
ciamento por tomada de preços, sendo o tipo de licitação a 
técnica e preço. Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro, que 
acompanha o caso em SEHAB, complementa a explanação, tra-
zendo quadro comparativo contendo as alterações no Termo de 
Referência de 2017 para a nova versão, de 2020. Explica que as 
modificações decorreram inicialmente da mudança da modali-
dade de licitação, abrangendo além disso outros aspectos que 
foram sintetizados em quadro e detalhados ao longo da exposi-
ção. Explica os detalhamentos e atualizações realizados no Ter-
mo de Referência, destacando como o mais impactante a pro-
posta de ampliação do perímetro de atuação para além do 
perímetro da Operação Urbana Centro, a fim de abranger o es-
praiamento dos cortiços decorrente do lapso temporal dentre as 
análises socioespaciais, justificando que, ainda assim, restariam 
ainda territórios encortiçados fora da análise, destacando o 
corredor da Av. Celso Garcia e porções da Santa Cecília. Expõe a 
proposta de atualização de cronograma, com previsão de envio 
do Termo de Referência completo à cotação de preço e à CE 
OUCentro em 08 de setembro; recebimento dos orçamentos 
preliminares e envio dos materiais à CE OUCentro em 21 de 
Setembro, para a produção do Edital, que deverá ser aberto até 
21 de outubro de 2020. Sra. Simone Ferreira Gatti, represen-
tante titular do IAB-SP, solicita compreender quais as dificulda-
des para a licitação, considerando o período eleitoral e se é 
mesmo necessário apresentar o edital na CE OUCentro, desta-
cando não se recordar de procedimento semelhante no proces-
so de aprovação do Termo de Referência anterior. Sra. Denise 
Lopes de Souza, Diretora de Implementação de Projetos Urba-
nos da SPUrbanismo, explica que o período eleitoral tem limita-
ções decorrentes da Lei Complementar nº 101/2000, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Como as operações 
urbanas possuem programa definido em lei e recursos pecuniá-
rios disponíveis em caixa, manifestações do jurídico da SPUrba-
nismo asseguram que as licitações decorrentes das operações 
urbanas não são impactadas pela LRF. Também explica que não 
é necessário apresentar o Edital à CE OUCentro, somente o 
novo Termo de Referência, destacando que, como há previsão 
de acréscimo de perímetro, é possível que haja acréscimo no 
valor da contratação. Sra. Simone Ferreira Gatti questiona 
quando a licitação poderia ser lançada e qual a previsão para 
início da contratação, o que é respondido pela Sra. Vanessa 
Padiá de Souza, que prevê lançamento do Edital um mês após 
o recebimento dos orçamentos preliminares para finalizar o Ter-
mo de Referência e submetê-lo à próxima reunião da CE OU-
Centro, no final de setembro de 2020. Sr. Eduardo Della Man-
na questiona se será deliberado novo perímetro, o que é 
respondido pela Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva que, na 
próxima reunião, será objeto de deliberação o Termo de Refe-
rência como um todo. Segue-se debate sobre a proposta de 
ampliação do perímetro. Sra. Eneida Heck, Analista de Desen-
volvimento da SPUrbanismo, manifesta sua preocupação em 
relação à ampliação de perímetro, devendo haver justificativa 
consistente para extrapolar o perímetro da Operação Urbana 
Centro. Sra. Simone Ferreira Gatti sugere fazer uma única 
aprovação do Termo de Referência após o recebimento 
dos orçamentos incluindo preço e perímetro, o que é 
acatado pelo Sr. Eduardo Della Manna. Sra. Katia Canova, 
representante suplente da SPUrbanismo, entende se tratar de 
um novo Termo de Referência e, como tal, ter a descrição do 
perímetro de trabalho. Após debate, Sra. Denise Lopes de 
Souza dá seguimento à ordem do dia informando que realizou 
apresentação sobre o empreendimento HIS Sete de Abril em 
reunião da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Habi-
tação – CMH, destacando a importância da interação entre os 
órgãos colegiados. Demonstra apresentação realizada junto 
àquele órgão colegiado, cujo extrato fora publicado no Diário 
Oficial da Cidade – DOC em 14 de julho de 2020, página 14. 
Destaca que a licitação das obras está prevista para novembro 
de 2020, momento em que será conhecido o valor real da obra, 
mas cujo valor inicial do Edital será de R$ 12.214.158,51, com 
prazo de vinte e quatro meses para execução e obra, que reali-
zará reforma de edificação existente e construção de nova edifi-
cação para entregar 91 unidades habitacionais ao Programa de 
Locação Social. Assim, iniciadas as obras no quarto trimestre de 
2020, o empreendimento deverá ser entregue até o quarto tri-
mestre de 2022. II.b) Sra. Maria Teresa Stape Affleck, Geren-
te de Planejamento e Monitoramento da SPUrbanismo, 
apresenta atualização sobre a intervenção junto à Rua do 
Gasômetro, informando que houve reunião virtual entre 
os órgãos envolvidos e compilação de materiais, restando 
pendente o escopo do trabalho, estimativa de valores e 
prazos. Sem manifestações dos presentes, passa a de-
monstrar o quadro físico-financeiro, destacando que não 
houve evolução no período. Nas intervenções em anda-
mento, enfatiza que aguarda informação sobre os valores 
para a continuidade das obras da Rua do Gasômetro, 

Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Muni-
cípio de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 
10/09/2020, ficam incluídos os seguintes produtos à listagem 
apresentada anteriormente:
nº ONU Nome do Produto Quantidade 

Máxima
Estado 
Físico

Tipo de Transporte

1719 LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E. 30.000 L Líquido Granel / Fracionado
3264 LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, 

INORGÂNICO, N.E.
30.000 L Líquido Granel / Fracionado

Dúvidas entrar em contato através do e-mail svmagtpae@
prefeitura.sp.gov.br.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 749

SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2020/0000438-5 - Desvinculação de CEPAC’s - 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 
Despacho deferido
Interessado: SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBI-

LIARIOS S.A.
DESPACHO:
Assunto: Pedido de Desvinculação de CEPACS - Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada 
1. Natureza do pedido: Desvinculação de CEPAC - uso não 

residencial
2. Setor: Brooklin
3. Quantidade de CEPACs à desvincular: 12
4. Estoque de Metros: não há estoque a retornar, con-

forme manifestação técnica contida no processo SEI! 
7810.2020/0000438-5 e saldo contido no item "g" da Certidão 
AE-004/2019.

DECISÃO: DEFIRO a desvinculação de 12 CEPACs da 
Certidão AE-004/2019, que fica a partir deste despacho can-
celada, com fundamento no artigo 4º, §4º da Lei Municipal 
nº 15.519/2011, do artigo 43 do Decreto nº 53.364/2012 e da 
Portaria SMDU.G 074/2012, bem como com base nas manifesta-
ções técnicas constantes deste processo administrativo.

OBSERVAÇÕES: Os CEPACs ora desvinculados somente po-
derão ser vinculados a outro imóvel após 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da publicação desta decisão.

7810.2020/0000960-3 - Operação Urbana Consorciada 
Lima - OUCFL

Despacho deferido
Interessados: Rotterdam Empreendimento e Participações 

SPE LTDA. CNPJ: 17.316.689/0001-60; Giuliano Pacheco Berto-
lucci CPF 135.638.198-74; Oscar Dos Santos Emboaba Junior 
e Ludimila De Souza Mizuno Emboaba CPF: 389.364.258-70 
e 381.581348-40; James Marcos De Oliveira e Karen Spinola 
Caetano De Oliveira CPF: 170.071.038-98 e 024.102.717-90

Assunto: Vinculação de CEPACs 
Setor: Hélio Pelegrino, subsetor: 3D
Uso Pretendido: Residencial
Área Construída Adicional Computável: 5.470,00 m²
Coeficiente de Aproveitamento: 2,9154
CA Básico: 1
Taxa de ocupação: conforme legislação
Gabarito: livre
Quantidade de CEPAC - 5.170 CEPACs (dos quais 4.113 

foram cancelados quando da emissão da Certidão FL-010/2019, 
portanto 1.057 CEPAC)

DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 
I (documento SEI n.º 032509493), com fundamento na Lei nº 
13.769/2004 (Operação Urbana Consorciada Faria Lima) e seu 
Decreto regulamentador nº 53.094/12, Instrução Normativa 
SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis 
constantes do presente processo administrativo.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
COMUNIQUE-SE: LISTA 635

SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2020/0000795-3 - Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada - OUCAE
Interessados: BERRINI BANDEIRANTES EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMUNIQUE-SE: Para que possamos prosseguir a análise 

da solicitação de desvinculação de 10.822 CEPACs, no âmbito 
da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, solicita-
mos apresentar: 1. comprovante de depósito no valor de R$ 
2.118.081,84 (dois milhões, cento e dezoito mil oitenta e um 
reais e oitenta e quatro centavos), referente a multa por CEPAC 
desvinculados, equivalente a 10% do valor do último leilão 
da operação urbana correspondente, em consonância com o 
inciso v, do artigo 2o . da portaria 74/SMDU.G/2012, efetuado 
para São Paulo Urbanismo - CNPJ 43.336.288/0001-82, Banco 
do Brasil - agência 1897-X, conta 6387-8, valor válido até 
01/12/2020, após esta data será necessário novo cálculo. 2. O 
prazo para atendimento deste comunique-se é de 10 (dez) dias 
corridos, contados da publicação no Diário Oficial da Cidade. 
No entanto, em virtude dos Decreto 59.283, de 16/03/2020 e 
59.348/2020 de 14/04/2020 e posteriores, que estabelece esta-
do de emergência municipal, os prazos de atendimento poderão 
ser dilatados de acordo com a necessidade de cada interessado, 
sem prejuízo de indeferimento. A solicitação deverá ser efetua-
da por e-mail, sendo as dilatações deferidas automaticamente, 
após o recebimento da comunicação. Caso haja necessidade de 
atendimento pessoal, este poderá ser feito por email duvidaso-
purb@spurbanismo.sp.gov.br, sem prejuízo do prazo estipulado. 
Informamos que em virtude da situação de emergência, o aten-
dimento ao comunique-se poderá ser feito por meio eletrônico, 
pelo email protocoloeletronico@spurbanismo.sp.gov.br. 

 SEI 7810.2020/0000278-1
ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
REALIZADA EM 31/08/2020
Plataforma Microsoft Teams
Às 14h41 do dia 31 de agosto de 2020, na plataforma Mi-

crosoft Temas, a Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva, represen-
tante titular da São Paulo Urbanismo, toma a palavra, cumpri-
menta cordialmente os presentes e inicia a 170ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro. 
Pauta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Portaria de No-
meação: a. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 210, de 31 de ju-
lho de 2020, designa o senhor DOM MATTHIAS TOLENTINO 
BRAGA e a senhora SIMONE ENGBRUCH AVANCINI SILVA, para, 
na qualidade de titular e suplente, respectivamente, e como re-
presentantes da Associação Viva o Centro, integrarem a Comis-
são Executiva da Operação Urbana Centro; III. Leitura e Aprova-
ção da Ata: 169ª Reunião Ordinária (15/06/2020); Ordem do 
Dia: I. Aspectos Financeiros; II. Andamento das Intervenções; a. 
Censo de Cortiços, HIS Sete de Abril, Rua do Gasômetro; b. 
Quadro Físico-Financeiro Geral; III. Proposta de participação na 
OU Centro, nos termos do inciso II do artigo 4º da Lei nº 
12.349/97 - Análise Técnica e Urbanística: a. Proposta SP Urba-
nismo CE-0141 - Processo 2016-0.254.869-9; Assunto: Regulari-
zação de Edificação e Reforma com Aumento de Área; Interes-
sado: Breakers Participações Ltda – EPP; IV. Informes: a. Projeto 
Novo WPA; b. Republica A. I. Sra. Patrícia Saran, Gerente de 
Gestão Participativa da São Paulo Urbanismo, é convidada a 
apresentar o expediente. Realiza a verificação do quórum, verifi-
cando a presença dos representes da Comissão Executiva da 

correspondente ao mês de abril de 2019 (mês em que compro-
vou o plantio por meio de relatório fotográfico) + 60 (sessenta) 
mudas DAP 3,0 cm x R$ 333,70 (trezentos e trinta e três reais e 
setenta centavos), valor da muda compensatória com tutor, cor-
respondente ao mês de abril de 2019 (mês em que comprovou 
o plantio por meio de relatório fotográfico) 25% do valor da 
compensação, considerando-se que não se trata de descumpri-
mento de prazos, resultando o valor de R$ 6.618,70 (seis mil 
seiscentos e dezoito reais e setenta centavos). O qual corrigido 
pelo IPCA-IBGE “ex vi” da Lei Municipal nº. 13.275/2002 enseja 
a imposição de R$ 6.951,89 (seis mil novecentos e cinquenta e 
um reais e oitenta e nove centavos). A soma das duas multas 
enseja a imposição de R$ 13.908,08 (treze mil novecentos e 
oito reais e oito centavos). O prazo para oferecimento de defesa 
é de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste comunique-
-se no Diário Oficial da Cidade - DOC, “ex vi” do artigo 36 da 
Lei Municipal nº 14.141/2006. Findo o prazo para defesa, a In-
teressada deverá protocolar na SVMA, solicitação para emissão 
da guia de recolhimento pertinente a sanção aplicada, no prazo 
de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal n.º 
14.141/2006, sob pena das cominações legais.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 
nº 085/2015 Processo nº 2014-0.184.982-9 Aos 07 (sete) 
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, na sede da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o lau-
do de comprovação do atendimento das obrigações contidas no 
TCA assinado por YORKI OSWALDO ESTEFAN, portador do CPF/
MF nº112.085.888-77, e o Sr. RICARDO UCHOA LUNA, portador 
do CPF/MF nº149.019.708-79, representante da empresa CONX 
COSCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ/MF 
n°11.309.312/0001-06, para declarar o que segue: 1 – que 
nos termos do despacho de fls. 120, proferido nos autos em 
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 085/2015, publicado no 
DOC em 22/07/2015, pág. 27, sob fls. 181 a 185 dos autos, e 
seu aditivo-01, publicado no DOC em 26/07/2016, pág. 22/23, 
sob fls. 266 a 267, o interessado executou as obrigações e 
serviços pactuados em compensação pelos cortes e transplante 
autorizados e realizados na Rua Aracuípe, n° 415-A e Rua 
Ossian Terceiro Teles, n°s 415 e 431, Jardim Prudência, Bairro 
dos Cordeiros, São Paulo – SP; 2 – que os transplantes internos, 
estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.5 e na Cláusula 
terceira, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados, pela 
Argentina C.M. Carmo, e constatou-se que os transplantes es-
tão em boas condições de desenvolvimento, conforme relatório 
à fls. 329 dos autos.3 – que os exemplares a serem preservados, 
foram vistoriados pela Argentina C.M. Carmo, e os exemplares 
encontram-se em boas condições de desenvolvimento, confor-
me Relatório á fls.329 dos autos; 4 – que os plantios (internos, 
calçada) estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.1.7,1.1.8 e 
na Cláusula Quarta, realizados no endereço do TCA, foram vis-
toriados, pela Argentina C.M. Carmo, e todas estão presentes, 
e com bom desenvolvimento, conforme relatório à fls. 329 dos 
autos; 5 – que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na 
Cláusula Sexta, foram vistoriadas e foram implantadas confor-
me o Projeto de Compensação Ambiental aprovado em fl.21, 
conforme relatório da Argentina C.M. Carmo, à fls. 329 dos 
autos; 6 – que a conversão de mudas em depósito no FEMA – 
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, estabelecido no relatório de vistoria fl.329, foi recebido em 
31/10/2018, conforme Documento de Arrecadação do Município 
de São Paulo – DAMSP nº 2018000143, às fls. 312/313 dos au-
tos; 7 – que o prazo de conservação e manutenção do manejo 
conforme determinado no TCA: dos plantios (internos, calçada) 
se estenderá até 07/04/2021. 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 nº10.365/87, 
atendendo, também, a nota nº11 do Alvará de Execução de 
Edificação Nova n°2018/15504-00, emitido em 18/09/2018, às 
fls.330/334 dos autos. Quando da solicitação do Certificado de 
Recebimento Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim 
do prazo de manutenção, relatório de conclusão do manejo ar-
bóreo 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 Coordenação de 
Licenciamento 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.

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, 
Art. 5º, o documento poderá ser retirado na Sede da 
SVMA,Rua do Paraiso, nº 387 andar 7º andar, após agen-
damento prévio, através do telefone 5187-0365, e me-
diante procuração com firma reconhecida ou cópia au-
tenticada.

 DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

 DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE 
AMBIENTAL(DECONT-1)

 DIVISÃO DE ANALISE AMBIENTAL / DAA
Grupo Técnico de Análise dos Planos de Atendimen-

to à Emergências no Transporte de Produtos Perigos 
– GTPAE

C O M U N I Q U E - S E : 1 0 4 - G T- PA E / 2 0  -  P. A : 
6027.2019/0005089-0 - FORMATO TRANSPORTES LTDA 

Diante da solicitação feita pelo(a) interessado(a) FORMATO 
TRANSPORTES LTDA., CNPJ 13.727.240/0001-34, e com base 
na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências 
para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São 
Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 14/08/2019, 
ficam incluídos os seguintes produtos à listagem apresentada 
anteriormente:
nº ONU Nome do Produto Quantidade 

Máxima
Estado 
Físico

Tipo de Transporte

1173 ACETATO DE ETILA 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
1193 ETILMETILCETONA (METILETILCETONA) 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
1219 ISOPROPANOL (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO) 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
1274 n-PROPANOL (ÁLCOOL PROPÍLICO, 

NORMAL)
1.000 L Líquido Granel / Fracionado

1593 DICLOROMETANO 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
1805 ÁCIDO FOSFÓRICO, SOLUÇÃO 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
1897 TETRACLOROETILENO 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
2491 ETANOLAMINA ou SOLUÇÃO DE 

ETANOLAMINA
1.000 L Líquido Granel / Fracionado

2556 NITROCELULOSE COM ÁLCOOL 1.000 L Sólido Granel / Fracionado
3092 1-METÓXI-2-PROPANOL 1.000 L Líquido Granel / Fracionado
3267 LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, 

ORGÂNICO, N.E.
1.000 L Líquido Granel / Fracionado

Dúvidas entrar em contato através do e-mail svmagtpae@
prefeitura.sp.gov.br.

DIVISÃO DE ANALISE AMBIENTAL / DAA
Grupo Técnico de Análise dos Planos de Atendimen-

to à Emergências no Transporte de Produtos Perigos 
– GTPAE

C O M U N I Q U E - S E : 1 0 5 - G T- PA E / 2 0  -  P. A : 
6027.2020/0008469-0 - HFLOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
LTDA.

Diante da solicitação feita pelo(a) interessado(a) HFLOG 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., CNPJ 20.682.186/0001-13, 
e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a 

e049069
Realce
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ção de equipamento de ar condicionado tipo split, por 12 (doze) 
meses, pelo valor mensal de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e 
dois reais), perfazendo o valor global de R$ 24.864,00 (vinte e 
quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais). – II – Por con-
seguinte, AUTORIZO a utilização do remanescente não utiliza-
do nos valores empenhados na Nota de empenho 14.284/2020 
(doc. 025745510), a favor da referida empresa, onerando a 
dotação orçamentária 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.0
0, do orçamento vigente, obedecido o princípio da anualidade.

 6029.2020/0017660-9 - I – No exercício das atribuições 
a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020, bem como nos 
artigos 54 e artigo 18, § 2°, IX, ambos do Decreto Municipal 
44.279/03 e à vista dos elementos de convicção presentes nos 
autos, em especial na informação do Fiscal do Contrato e com 
fundamento nos artigos 86 e 87 ambos da Lei Federal 8.666/93, 
conheço da DEFESA apresentadas pela empresa Telefônica 
Brasil - S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62, e no mérito NEGO 
PROVIMENTO, via de consequência, APLICO a pena pecu-
niária no valor no valor de R$ 1.520,80( um mil, quinhentos 
e vinte reais e oitenta centavos), com base nas disposições 
contidas na cláusula 7.1, alíneas “b” e “d” do contrato 013/
SMSU/2020, doc. 035009307, bem como no relatório Prodam 
link 035009309, ambos do processo sei 6029.2020/0017660-
9, referentes aos serviços que ficaram abaixo do Nível de 
Atendimento do Serviço (SLA),no mês de julho de 2020. – II 
- Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, 
devendo a mesma também ser comunicada via email, quanto 
aos termos desta decisão, concedendo, ainda, o prazo de 
5(cinco) dias úteis, a contar da publicação desta decisão, para 
a apresentação de Recurso, se assim o entender, que deverá ser 
apresentado na Divisão de Compras e Contratos, sito na rua da 
Consolação, 1.379, 8º andar - São Paulo- Capital, em horário de 
expediente, onde também poderá ser consultado o respectivo 
processo.

Contrato. – III – Após AUTORIZO, a emissão da respectiva Nota 
de Empenho, onerando as dotações orçamentárias respectivas 
conforme ateste de DOF, doc. 032635646. – IV - Por fim, nos 
termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do 
Decreto Municipal 54.873/14, designo fiscal titular e suplente, 
respectivamente os servidores Carlos Tarabori da Silveira, 
RF.7411715 e Hugo Eduardo Pereira de Souza, RF. 576860-8 
para atuarem na fiscalização e acompanhamento da execução 
do Termo de Contrato;

 6029.2018/0000266-6 - Secretaria Municipal de Se-
gurança Urbana. - Proposta de aditamento do contrato 012/
SMSU/2019 – locação de veículos automotores terrestres para 
a Guarda Civil Metropolitana - GCM. - No exercício das atri-
buições a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020 e, à 
vista dos elementos de convicção presentes nos autos, com 
fundamento no Decreto Municipal 57.673, de 28 de abril de 
2017, bem como na Lei Federal 8.666/93 e alterações, AUTO-
RIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, 
o ADITAMENTO do Contrato 012/SMSU/2019, celebrado com 
a empresa ZETTA FROTAS S/A, CNPJ 02.491.558/0001-42, 
cujo objeto é a locação de veículos automotores terrestres para 
a Guarda Civil Metropolitana - GCM; visando a alteração da 
denominação social da companhia para UNIDAS VEÍCULOS 
ESPECIAIS S/A, sob o mesmo CNPJ 02.491.558/0001-42.

 6029.2018/0000741-2 - Secretaria Municipal de Seguran-
ça Urbana / MGC Ar Condicionado e Climatização EIRELI. - Pror-
rogação do prazo de vigência do contrato 28/SMSU/2018. – I - 
À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento 
no artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/1993 e alterações, APRO-
VO a minuta do termo aditivo constante em doc. 035270996 
e AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de 
estilo, a PRORROGAÇÃO do contrato 028/SMSU/2018, firmado 
com a empresa MGC Ar Condicionado e Climatização EIRE-
LI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.301.497/0001-64, a partir de 
03.12.2020, cujo objeto é a prestação de serviço de manuten-

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR-
BANO - SMDU

Representante Titular ROSANE CRISTINA GOMES
Representante Suplente FLÁVIA TALIBERTI PERETO  AUSENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CMSP
Representante Titular PAULO FRANGE  AUSENTE
Representante Suplente JANAINA LIMA  AUSENTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP
Representante Titular LARISSA GARCIA CAMPAGNER  AUSENTE
Representante Suplente MARCELO FLORA STOCKLER  AUSENTE

ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO
Representante Titular DOM MATTHIAS TOLENTINO BRAGA  AUSENTE

Representante Suplente SIMONE ENGBRUCH AVANCINI 
SILVA

CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS
Representante Titular FRANCISCO DE ASSIS COMARU  AUSENTE

Representante Suplente LUCIANA BEDESCHI
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN 

Representante Titular ÁLVARO LUIZ PEREZ FILHO   AUSENTE
Representante Suplente LARISSA CARLIN FURLAN  AUSENTE

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB
Representante Titular SIMONE FERREIRA GATTI
Representante Suplente GUIDO D´ELIA OTERO
INSTITUTO DE ENGENHARIA

Representante Titular CLARA CASCÃO NASSAR  AUSENTE
Representante Suplente MARCOS MOLITERNO  AUSENTE

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO
Representante Titular SUELY MANDELBAUM

Representante Suplente SERGIO PAULO LIVOVSCHI  AUSENTE
SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LO-

CAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO 
- SECOVI

Representante Titular EDUARDO DELLA MANNA
Representante Suplente JULIANA KALLAS NASSIF
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-

TOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO 
E REGIÃO – CUT
Representante Titular ANATIANA ALVES ROSA  AUSENTE
Representante Suplente MARCELO GONÇALVES  AUSENTE

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE 
CONTRATO

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

Contrato nº 084/SIURB/2020
Processo SEI nº 7910.2020/0000484-2
Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções 

Ltda.
Objeto: prestação de serviços para a substituição de juntas 

de dilatação no Complexo Escola de Engenharia Mackenzie.
Gestor do Contrato: Norberto Duran - Prontuário nº 

020031-0.
Fiscal do Contrato: Marco Alessio Antunes – Prontuário nº 

000277-1.

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO – DESPACHO 
DA CHEFE DE GABINETE 6011.2016/0000080-7 INTERESSADO: 
PMSP / SGM - Coordenação de Publicidade ASSUNTO: 
CANCELAMENTO DE EMPENHO E REEMPENHO - CT 046/2017–
SGM – LUA PROPAGANDA LTDA e CT 047/2017-SGM – 
NOVA S/B COMUNICAÇÃO LTDA. 1. À vista dos elementos 
contidos no processo, especialmente a informação contida no 
documento n.º 035413372, AUTORIZO, com base na delegação 
de competência promovida pela Portaria n.º 02/2020-SECOM, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, 
o cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho nº 
78.772/2020, doc. 033373133, no valor de R$ 1.328.580,70 
(um milhão trezentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta 
reais e setenta centavos), emitida em favor da empresa LUA 
PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.916.755/0001-54 
e da Nota de Empenho nº. 58.100/2020, doc. 030811093, no 
valor de R$ 1.635.212,91 (um milhão seiscentos e trinta e cinco 
mil duzentos e doze reais e noventa e um centavos), emitida 
em favor da empresa NOVA S/B COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob n.º 57.118.929/0001-37. 2. Por consequência, 
AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 
1.481.896,81 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil 
oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), em 
favor da empresa LUA PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ 
n.º 05.916.755/0001-54 e no valor de R$ 1.481.896,81 (um 
milhão quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e noventa 
e seis reais e oitenta e um centavos), em favor da empresa 
NOVA S/B COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 
57.118.929/0001-37, onerando a dotação orçamentária 11.1
0.24.131.3012.2421.3.3.90.39.00.00, para atendimento das 
despesas referentes à Campanha Coronavírus. 3. PUBLIQUE-SE, 
encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC/CONTABILIDADE, para 
adoção das providências subsequentes cabíveis.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6029.2020/0009002-0 - Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana. - Homologação de certame – I – 
No exercício das atribuições legais a mim conferidas pela 
Portaria 25/SMSU/2020, 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 diante dos elementos informativos que instruem o presente 
SEI 6029.2020/0009002-0, em especial a Ata da sessão 
pública de docs. 035012434 e 035045170 – oferta de compra 
801005801002020OC00133, pela qual foi adjudicada à 
empresa Biovetor Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob 
o n° 11.072.886/0001-03, a contratação de serviço de 
desinsetização e desratização para a Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana – SMSU, conforme especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital 077/
SMSU/2020, perfazendo o valor unitário de R$ 5.397,00 (cinco 
mil, trezentos e noventa e sete reais), o que corresponde ao 
valor total de R$ 21.588,00 (vinte e um mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais), HOMOLOGO o certame licitatório em 
referência. – II – Por consequência, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação 
da respectiva vencedora do certame, nos termos do Edital e 
Anexos que o integram, por meio da assinatura de Termo de 

apontando que ele é apenas um índice da fórmula de cálculo da 
contrapartida financeira à Outorga Onerosa do Direito de Cons-
truir no âmbito do Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 
16.050/2014). Sra. Simone Ferreira Gatti pede análise com-
parativa com a cobrança da outorga onerosa para esses terre-
nos. Sra. Luciana Bedeschi comenta que o TJSP atende orien-
tação do Centro de Apoio aos Juízes das Varas da Fazenda 
Pública da Capital – CAJUFA para avaliar imóveis urbanos em 
casos de desapropriação. Sra. Rosane Cristina Gomes, repre-
sentante titular da SMDU, informa ter realizado rápido cálculo 
caso o empreendimento pagasse contrapartida financeira pela 
fórmula do PDE. Utilizando o maior valor para o terreno dentre 
os valores pertinentes do Quadro 14 do PDE, o valor a ser pago 
seria de R$ 2.709,00 por metro quadrado, aproximando-se do 
valor aferido pelo mercado, pois a fórmula de cálculo da contra-
partida financeira segundo o PDE reduz o valor de empreendi-
mentos com maior coeficiente de aproveitamento. Após esclare-
cimentos, em conformidade com a Resolução nº 006/2019/OU 
CENTRO é deliberado, por unanimidade, desconto de 0,7 (sete 
decimais), , sendo aprovado benefício e contrapartida financeira 
a ser pago à Operação Urbana Centro de R$ 16.778.936,3047. 
IV.a) Passando aos informes gerais, Sra. Denise Lopes de Sou-
za avisa que a SEHAB retirou de pauta a solicitação de recurso 
para o Projeto Novo WPA, objeto de análise na 169ª Reunião 
Ordinária da CE OUCentro, tendo já restituído o processo admi-
nistrativo. O novo Secretário Municipal de Habitação, que to-
mou posse no interim das reuniões, mostrou-se interessado em 
elaborar concurso público de arquitetura para o empreendimen-
to e poderá solicitar recursos para isso. Sra. Lia Mayumi¸ repre-
sentante titular de SMC, informa que o Departamento de Patri-
mônio Histórico – DPH realiza atualização do imóvel, que 
deverá de constar como bem tombado e passará a ser enqua-
drado como imóvel em área envoltória de bem tombado. Sra. 
Simone Ferreira Gatti agradece o informe e o desfecho, res-
saltando a importância em enquadrá-lo como locação social, 
esclarecendo que o Programa Pode Entrar permite a locação 
social. Sugere que o empreendimento seja piloto do Programa 
Pode Entrar, para que não perca o documento de doação do 
imóvel e as incertezas de implantação do Programa, vinculando 
a deliberação de recursos da OUCentro ao uso como locação 
social. Sra. Denise Lopes de Souza solicita a Sra. Daniela Per-
re Rodrigues, representante suplente de SEHAB, para levar as 
informações desta Reunião Ordinária para o Departamento de 
Projeto – SEHAB/PROJ. Sra. Daniela Perre Rodrigues afirma 
tomar conhecimento do desfecho nesta reunião, embora corro-
bore que o Programa Pode Entrar, apesar de não ter regulamen-
tação específica sobre locação social, prevê que toda a produ-
ção habitacional a partir do lançamento do Programa 
enquadra-se nessa modalidade de atendimento. Atenta que a 
doação do imóvel possui encargo de que sua efetivação será 
realizada somente se as unidades habitacionais forem entre-
gues em até dois anos desde a data da assinatura do contrato. 
IV. b) Sra. Denise Lopes de Souza segue no informe sobre o 
empreendimento República A, cujos imóveis foram desapropria-
dos em 2006 pela OUCentro para o Programa Nova Luz, situa-
dos na Rua dos Gusmões. Destaca que, a partir de sistemáticos 
questionamentos dos representantes do IAB-SP, em especial da 
representante titular, Sra. Simone Ferreira Gatti, foi elaborada 
pela equipe da SPUrbanismo, com apoio de SEHAB, linha do 
tempo contendo, em sua porção superior, as ações dos diversos 
órgãos do poder público relativas aos imóveis, destacando ser o 
compilado das informações apuradas até o momento e, na por-
ção inferior, os conteúdos abordados sobre o tema nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias da CE OUCentro, conforme registros 
em ata. Sintetiza que após a deliberação da C.E. de destinação 
de recursos para a desapropriação do imóvel à Rua dos Gus-
mões em 2006 fora firmado em 2008 acordo com o Governo do 
Estado de São Paulo para a produção habitacional no âmbito 
do Projeto Nova Luz, que em 2009 com a Lei 14.918/2009 auto-
rizou a Concessão Urbanística e houve a elaboração do edital 
do projeto Nova Luz, que em 2010 houve a contratação do 
projeto Nova Luz, que em 2011 houve a formação do Conselho 
Gestor da ZEIS 3 e que foram aprovadas as diretrizes para inter-
venção na ZEIS 3, que em 2012 houve a aprovação do Plano da 
ZEIS 3, que em 2013 houve a anulação de tal plano e que com 
a mudança de gestão municipal não houve continuidade do 
Projeto Nova Luz. Informa ainda que em 2014 foi firmado novo 
acordo com o Governo do Estado, PMSP e COHAB-SP – Convê-
nio e edital de concorrência de produção habitacional por PPP, 
que em 2015 o referido Convênio foi aditado para vinculação 
do imóvel à Rua dos Gusmões, dentre outros, que em 2018 a 
CDHU obteve alvará de aprovação e execução para projeto ha-
bitacional para o imóvel à Rua dos Gusmões, e que em 2019 
foram entregues pela CDHU 96 unidades habitacionais no local. 
Frente às questões apontadas em relação à demanda atendida, 
a SEHAB encaminhou ofícios ao Governo do Estado solicitando 
esclarecimentos que já foram apresentados parcialmente de-
vendo ser complementados. Desta forma a SEHAB aguardará 
resposta do Governo do Estado de São Paulo aos ofícios enca-
minhados por SEHAB para então regressar à CE OUCentro para 
novos informes. Sra. Suely Mandelbaum pede para encami-
nhar copias destes informes sobre o empreendimento Republica 
A e referente à linha do tempo dos eventos na ZEIS 3 da Rua 
dos Gusmões e à Parceria Público-Privada de Habitação do Go-
verno do Estado – PPP Habitacional, nos últimos 15 anos. Sra. 
Simone Ferreira Gatti entende que as ações municipais acer-
ca do imóvel deveriam ter sido objeto de deliberação pela CE 
OUCentro à época, o que não ocorreu. Contudo, pondera que o 
maior problema sobre o assunto se trata da distorção na desti-
nação à demanda atendida. Ressalta que o perfil da demanda 
não está conforme o Alvará expedido após a vigência do PDE, 
que obriga destinação mínima de sessenta por cento da área 
para população com renda até três salários mínimos, afirmando 
que, além da destinação percentual do perfil de renda, deveria 
ter sido atendida a população local, conforme Conselho Gestor 
da ZEIS, tendo em vista que a área era ocupada anteriormente à 
demolição dos imóveis. Questiona a regularidade na condução 
este processo e entende ser necessária compensação das unida-
des habitacionais, destacando que a responsabilidade não é 
apenas do Governo do Estado, pois cabe à Prefeitura Municipal 
de São Paulo o atendimento às regras do PDE acerca do perfil 
da demanda e atendimento da demanda local habitante de 
ZEIS-3, sugerindo pró-atividade da Municipalidade para evitar 
judicialização. Sra. Denise Lopes de Souza avalia dois enca-
minhamentos possíveis para o caso em tela, destacando a pos-
sibilidade do colegiado entender que o atendimento habitacio-
nal em parceria ao Governo do Estado que suscitara a 
desapropriação fora atendido e que, embora não tenha tido a 
execução do empreendimento acompanhada pela CE OUCentro, 
esta poderia convalidar a destinação habitacional do empreen-
dimento. O segundo encaminhamento visa aguardar resposta 
do Governo do Estado de São Paulo aos questionamentos de 
SEHAB quanto ao atendimento habitacional, avaliando-se pos-
síveis compensações e adequações a partir do que for respondi-
do. Sra. Simone Ferreira Gatti agradece o retorno e aguarda 
os próximos passos. Também solicita o envio das anuências dos 
órgãos do patrimônio quanto ao item III da Ordem do Dia. Não 
havendo mais nada a tratar, Sra. Joyce Reis Ferreira da Silva 
agradece aos presentes e encerra a 170ª Reunião Ordinária às 
18h32.

SÃO PAULO URBANISMO 
Representante Titular JOYCE REIS FERREIRA DA SILVA
Representante Suplente KÁTIA CANOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB

Representante Titular  VANESSA PADIÁ DE SOUZA
Representante Suplente DANIELA PERRE RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
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 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
________________________________________
• Pregão Eletrônico : 081/SMSU/2020
• Processo : 6029.2020/0014809-5
• Objeto :Aquisição de 06 (seis) CONJUNTO DE MESA DE CAMPANHA DO TIPO “CASE”, a serem utilizadas pelo Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
•
Às 09:00:40 horas do dia 11 de Novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Solange Piva Feiteiro e 

respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO, EDNEIDE VELEZE VIEIRA, JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS, 
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS e SIMONE CRISTINA TOBIAS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 
em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801005801002020OC00145. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em 
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

________________________________________
Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
________________________________________
ITEM 1
• Descrição: MESA, DE CAMPANHA, DOBRAVEL (VIRA UMA MALETA QUANDO FECHADA), TAMPO EM MADEIRA NAVAL, 

REVESTIDA EM LAMINADO PLASTICO TEXTURIZADO, NA COR PRETA, ACABAMENTO COM PERFIL DE ALUMINIO, FORMATO RE-
TANGULAR, COM TAMPO MEDINDO (1200X600)MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 10MM, NA ALTURA DE 780MM, ESTRUTURA 
EM ACO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

• Quantidade / Unidade de Fornecimento: 6 / UNIDADE
• Menor Valor: 0,0000
• CNPJ/CPF - Vencedor: -
• Propostas Entregues: 3
• Desistência de Propostas: 0
• Propostas Restantes: 3
• Propostas Classificadas: 3
• Resultado do Item: Fracassado
• Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.
________________________________________
Propostas

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa
CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP 1 HARD CASE 5.000,0000 10/11/2020 00:00 Classificada classifico o item
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI 2 N CASE - CONJUNTO 10.000,0000 11/11/2020 00:00 Classificada classifico o item
NASCIMENTO & ABREU COMERCIAL SERVICOS E INSTALACOE LTDA-EPP 3 WC - MODELO HARD CASE 21.800,0000 23/10/2020 00:00 Classificada classifico o item

________________________________________
Desistência
Não houve desistência.
________________________________________
Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situação
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI 4.998,0000 11/11/2020 09:14:36 Válido e confirmado

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

2006.
________________________________________
Negociação

Licitante Valor Data/Hora Situação
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI 4.500,0000 11/11/2020 09:29:15 Válido e confirmado

________________________________________
Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E 
SERVICO EIRELI

Negociação 4.500,0000 11/11/2020 09:33 Não aceitável Considero o preço não aceitável mediante consulta 
do preço referencial.

CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP Análise de propostas 5.000,0000 11/11/2020 09:38 Não aceitável Considero o preço não aceitável mediante consulta 
do preço referencial.

NASCIMENTO & ABREU COMERCIAL SERVICOS E INSTALACOE 
LTDA-EPP

Análise de propostas 21.800,0000 11/11/2020 09:45 Não aceitável Considero o preço não aceitável mediante consulta 
do preço referencial.

________________________________________
Habilitação
Não houve habilitação.
________________________________________
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.
________________________________________
Licitantes

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
FOR0464 EPP 14.770.109/0001-12 ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI
FOR0188 EPP 32.916.828/0001-80 NASCIMENTO & ABREU COMERCIAL SERVICOS E INSTALACOE LTDA-EPP
FOR0913 EPP 34.747.664/0001-30 CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP

________________________________________
Chat

De Para Mensagem Data/Hora
Sistema BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 11/11/2020 09:00:40
Pregoeiro TODOS Bom dia Senhores licitantes

Solicito a todos que se atente para as determinações do edital, bem como estejam com todas as documentações exigidas 
prontas para a inserção dentro do prazo determinado no edital.
Caso alguma proposta não esteja em acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I do edital, este é o momento para se pronunciarem, de forma a 
não serem classificados evitando possíveis penalizações.  11/11/2020 09:01:06
Sistema BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 11/11/2020 09:02:48
Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 11/11/2020 09:03:07
Sistema BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 11/11/2020 - 09:18:07 11/11/2020 09:19:00
Sistema BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 11/11/2020 09:19:00
Sistema BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 11/11/2020 09:19:00
Sistema BEC/SP TODOS Etapa de negociação item 001:

MESA DE CAMPANHA DOBRAVEL,MADEIRA NAVAL
Menor lance: R$ 4.998,0000

  Negociação disponível para fornecedor ganhador 11/11/2020 09:20:00
Pregoeiro FOR0464 Senhor licitante tua proposta está acima do nosso referencial, precisamos negociar. 11/11/2020 09:20:20
FOR0464 Pregoeiro Bom dia Sra., 11/11/2020 09:22:00
FOR0464 Pregoeiro poderia me informar quanto de reduçao precisa, para que eu verifique possiveis reduçoes? 11/11/2020 09:22:40
Pregoeiro FOR0464 Senhor licitante, nosso referencial é R$ 1.390,00. 11/11/2020 09:23:35
FOR0464 Pregoeiro Obrigada Sra, irei verificar, só um momento por favor 11/11/2020 09:24:33
Pregoeiro TODOS Obrigada. 11/11/2020 09:25:02
FOR0464 Pregoeiro Sra., fizemos uma redução, essa é nossa melhor oferta 11/11/2020 09:29:35
Pregoeiro TODOS Infelizmente não poderemos aceitar, pois ainda continua muito acima do nosso referencial. 11/11/2020 09:31:47
Pregoeiro FOR0464 Infelizmente não poderemos aceitar, pois ainda continua muito acima do nosso referencial. 11/11/2020 09:31:58
FOR0464 Pregoeiro Infelizmente nao conseguimos chegar no valor referencial 11/11/2020 09:32:34
Pregoeiro TODOS Obrigada. 11/11/2020 09:32:52
Sistema BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 11/11/2020 09:33:13


