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OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços técnicos 
de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da 
Prefeitura de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contra-
tual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 
01/11/2021, ou até conclusão de procedimento licitatório, o que 
ocorrer primeiro.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais).

PROCESSO Nº: 6011.2016/0000080-7.
a) MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de Comu-

nicação – PREF/SECOM.
b) JOÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, Diretor Presidente – 

NOVA SB COMUNICAÇÃO SA.
c) OSCAR LUIS KITA, Diretor – NOVA SB COMUNICAÇÃO SA.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO 
ADJUNTO - SUBSTITUTO

6011.2021/0002180-3 SGM/SEDP. Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços técnicos de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, compreenden-
do a implantação, treinamento, sustentação, suporte técnico, 
desenvolvimento e evolução da plataforma Target, que já se 
encontra licenciada, conforme as disposições deste Edital, 
Termo de Referência e seus respectivos Anexos. I. À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial a Minuta de 
Edital e seus Anexos, e manifestação da Assessoria Jurídica 
desta Pasta, doc. 053644829, observadas as formalidades 
legais e cautelas de estilo, com fundamento nas Leis Federais 
nºs 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, Decreto Federal 
n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, c/c artigo 1º da Lei 
Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos nº 
46.662/05, 47.014/06, 43.406/03 e 56.475/15, AUTORIZO, com 
base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 
388/2021-SGM a abertura de certame licitatório na modalidade 
pregão eletrônico do tipo menor preço global, objetivando 
a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços técnicos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
– TIC, compreendendo a implantação, treinamento, sustentação, 
suporte técnico, desenvolvimento e evolução da plataforma Tar-
get, que já se encontra licenciada, conforme as disposições do 
Edital, Termo de Referência e seus respectivos Anexos. II. Desig-
no o Pregoeiro Daniel da Costa Medeiros e demais membros da 
Portaria 01/2021-SGM/CHG para processar e julgar a licitação.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO.

A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL comunica aos 
interessados que está aberta a seguinte licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO N°23/2021- SGM.
Processo: 6011.2021/0002180-3
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-

tação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação e Co-
municação – TIC, compreendendo a implantação, treinamento, 
sustentação, suporte técnico, desenvolvimento e evolução da 
plataforma Target, que já se encontra licenciada, conforme as 
disposições deste Edital, Termo de Referência e seus respectivos 
Anexos.

Abertura da Licitação dia 19/11/2021 às 10h30min.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, 

poderá ser acessado por meio de consulta ao site http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no 
Viaduto do Chá, 15 – 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o 
último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante 
o recolhimento da importância de R$ 0,24 por folha, através de 
Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de 
Compras Licitações e Contratos.

 DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
6011.2021/0001929-9 - SGM/Coordenação de Adminis-

tração e Finanças. Aquisição de 3.900 pacotes de café torrado 
e moído, embalado a vácuo, pacote de 500 gramas conforme 
Termo de Referência anexo I do Edital. I. À vista dos elementos 
contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão 
de Licitações constante na Ata doc. 053645388 e a manifes-
tação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 053982116, nos 
termos da legislação vigente e com base na delegação de com-
petência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLO-
GO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico 
nº 19/2021-SGM, que visa à aquisição de 3.900 pacotes de café 
torrado e moído, embalado a vácuo, pacote de 500 gramas, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência anexo 
I do Edital, ficando adjudicado à empresa: MFPARIS INDÚSTRIA 
DE ALIMENTOS LTDA ME inscrita no CNPJ: 26.855.558/0001-42, 
sendo 3.900 pacotes de 500 gramas, do CAFÉ BELVEDER, pelo 
valor unitário de R$ 9,47 (nove reais e quarenta e sete centa-
vos), perfazendo um valor total de R$ 36.933,00 (trinta e seis 
mil e novecentos e trinta e três reais). II. Designo como gestora 
do ajuste à servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - 
RF: 820.350.4, o controle de execução será exercido pelos servi-
dores: Elizabete Andréa Monteiro – RF: 750.003.3, na qualidade 
de fiscal e Geremias da Silva– RF: 626.100.1, como suplente. III. 
AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho 
em favor da empresa: MFPARIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
LTDA ME, CNPJ: 26.855.558/0001-42, pelo valor unitário de R$ 
9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos), perfazendo um va-
lor total de R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais), 
onerando a dotação orçamentária nº 13.10.04.122.3024.2.100
.3.3.90.30.00.00 e R$ 9.672,00 (nove mil seiscentos e setenta 
e dois reais), onerando a dotação orçamentária nº 11.20.04.1
22.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, para este exercício e o restante 
onerará o exercício subsequente.

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 6013.2021/0002895-7 ABERTURA DE LICITA-
ÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSO-
AL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 
TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO 
(CELULAR, SMARTPHONE, MODEM E SIM CARDS).

INTERESSADA: SGM/SECRETARIA EXECUTIVA 
DE GESTÃO – SEGES

Onde se lê no DOC data do pregão para o dia 19/10/2021 
as 10:00h da pg 82 do dia 05/11/2021

Leia-se 19/11/2021 as 10:00h.

 6013.2021/0004366-0 REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE AÇÚCAR REFINADO 
AMORFO/CRISTALINO CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2021-COBES

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/com-
pras/pt-br/

Onde se lê:
9.7 Preenchidos os requisitos exigidos deste Edital, o pre-

goeiro convocará a LICITANTE previamente habilitada para a 
apresentação da amostra e dos laudos exigidos, conforme prevê 
o ANEXO I do presente Edital.

Leia-se
9.7 Preenchidos os requisitos exigidos deste Edital, o pre-

goeiro convocará a LICITANTE previamente habilitada para a 
apresentação da amostra e dos laudos exigidos, conforme prevê 
o ANEXO I do presente Edital.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO DIRETOR DE GESTÃO E DE 
RELAÇÃO COM INVESTIDORES

I. Nos Termos do disposto do artigo 16, do Decreto nr. 
48.592 de 06 de Agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nr. 7210.2021/0003408-
0, em nome de IRENE FERNANDES SOARES, RF 7118, CPF 
084.545.638-57, referente ao período de 23/09/2021 a 
23/10/2021, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a de-
volução do valor não utilizado de R$ 552,90 (Quinhentos e 
Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

II. Publique-se.
São Paulo, 05 de Novembro de 2021.
RODRIGO KLUSKA ROSA
SP-TURIS/DGE

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 COMUNICAÇÃO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO 004/2021-PREF/
SECOM.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO 
ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.

CONTRATADA: INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, POLÍTI-
CAS E ECONÔMICAS - IPESPE.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação emergencial do Ins-
tituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas – IPESPE, 
para realizar serviços de pesquisa de compreensão e qualidade 
percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São 
Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas 
quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de 
dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompa-
nhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos 
índices de aceitação dos munícipes sobre as medidas e ações 
no combate ao Coronavírus e as campanhas de vacinação, a ser 
realizada no período de outubro a dezembro/2021.

VALOR DO CONTRATO: R$ 558.000,00 (quinhentos e cin-
quenta e oito mil reais).

NOTA DE EMPENHO Nº.: 86.024/2021
DOTAÇÃO Nº.: 11.20.24.131.3012.2402.3.3.90.39.00.00.
PROCESSO Nº.: 6010.2021/0003405-5
a) – MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de 

Comunicação.
b) – MARCELA MONTENEGRO COELHO, Diretora Executiva 

– INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, POLÍTICAS E ECONÔMI-
CAS - IPESPE.

 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO
COMUNICADO
RESPOSTA AOS QUESTINAMENTOS FORMULADOS
CONCORRÊNCIA 001/SECOM/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLI-

CIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS DA 
PREFEITURA DE SÃO PAULO

A Comissão Especial de Procedimento Licitatório comunica 
a todos os interessados os questionamentos encaminhados, 
com as devidas respostas, para conhecimento.

Questionamento 1
PERGUNTA: Em alguns questionamentos feitos pelas li-

citantes em referência à utilização ou não de redes sociais 
e formas inovadoras de comunicação em consonância com 
novas tecnologias, que não trabalham com tabela de preços, 
a resposta da comissão foi: "observar o item 11.2.1.3.5. alínea 
'g' ". A alínea indica a observância do item 2.2. Gostaríamos de 
pontuar que há dois itens "2.2" no edital (vide print no final 
desta comunicação).

RESPOSTA: Solicitamos considerar como item 2.2.2 “Os 
serviços abrangem todos os tipos de divulgação, exceto a legal, 
e todos os assuntos e temas de competência ou de interesse da 
PREFEITURA DE SÃO PAULO, aos estritos termos do artigo 37, 
parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa e pelo 
artigo 85 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.”

Questionamento 2
PERGUNTA: Enfatizamos, ainda, que a redação do item 

11.2.1.4.3. alínea 'a' diz que os preços das inserções em veícu-
los de comunicação são os de tabela cheia. O que não ocorre 
para empresas como Google e Redes Sociais, que trabalham 
com leilão.

A redação dos itens ora leva a crer que é possível a progra-
mação de novas tecnologias e ora leva a crer que não é possível 
programar nada que não tenha tabela de preços para verifica-
ção. A prova de que não há claridade na questão é o número de 
questionamentos feitos pelas licitantes.

Sendo assim, questionamos se as licitantes podem ou não 
podem considerar em suas estratégias de mídia paga a pro-
gramação de redes sociais, Google e quaisquer empresas que 
trabalhem com compra por leilão, sem tabela.

Reiteramos que as respostas anteriores , não trouxeram 
clareza pois a indicação ("observar o item 11.2.1.3.5. alínea 'g' 
") não resolve a questão de forma elucidadora.

RESPOSTA: Reiteramos observar o item 11.2.1.3.5, alínea 
“g” do Edital.

Atenciosamente,
Maria Isabel Araujo da Silveira Cintra
Presidente da Comissão Especial de Procedimento Licita-

tório

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO N.º 014/2021-PREF/

SECOM CONTRATO Nº: 046/2017-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO 

ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.
CONTRATADA: LUA PROPAGANDA LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços técnicos 

de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da 
Prefeitura de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contra-
tual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 
01/11/2021, ou até conclusão de procedimento licitatório, o que 
ocorrer primeiro.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais).

PROCESSO Nº: 6011.2016/0000080-7
a) MARCUS VINICIUS SINVAL, Secretário Especial de Comu-

nicação – PREF/SECOM
b) MARIA DE FÁTIMA MAIA AZEVEDO, Sócia Administrado-

ra – LUA PROPAGANDA LTDA
 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO N.º 015/2021-PREF/

SECOM CONTRATO Nº: 047/2017-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO 

ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO.
CONTRATADA: NOVA SB COMUNICAÇÃO SA.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SEI Nº 7810.2021/0000712-9
EXTRATO DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMIS-

SÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
Data da reunião: 25 de outubro de 2021
Local: Plataforma Microsoft Teams
INÍCIO: às 14h32, Sr. André Gonçalves dos Ramos, repre-

sentante titular da SPUrbanismo, deu início à 182ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro 
– CE OUCentro. PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação 
de Presença; II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 331, de 27 de 
setembro de 2021, designa o senhor LUIZ CARLOS LUSTRE, e a 
senhora ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI para, na qualidade 
de titular e suplente, respectivamente, e como representantes 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SIURB, 
integrarem o Grupo Técnico de Trabalho da Operação Urbana 
Centro; III. Leitura e Aprovação da ata da 181ª Reunião Ordiná-
ria (27/09/2021) da Comissão Executiva da OU Centro. Ordem 
do Dia: I. Processos em Andamento; II. Aspectos Financeiros; 
a) Quadro Financeiro; b) Execução orçamentária 2021; III. 
Andamento das Intervenções; a) Censo de Cortiços; HIS Sete 
de Abril; Rua do Gasômetro; b) Quadro de Planejamento Geral; 
IV. Informes gerais. EXPEDIENTE: I) Foi verificado o quórum 
registrando a presença dos seguintes representantes: André 
Gonçalves dos Ramos, representante titular da São Paulo Urba-
nismo; Giselle Flores Arrojo Pires representante suplente da São 
Paulo Urbanismo; Cristina Gomes Baltazar, representante titular 
da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; Marina Camar-
go Ramos, representante suplente da Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB; Beatriz Messeder Sanches, representante 
titular da Associação Comercial de São Paulo – ACSP; Simone 
Engbruch Avancini Silva, representante suplente da Associação 
Viva o Centro; Francisco de Assis Comarú, representante titular 
do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; Guido D' Elia 
Otero, representante titular do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – IAB-SP; Ana Gabriela Akaishi, representante suplente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Clara Cascão Nassar, 
representante titular do Instituto de Engenharia – IE; II) A Ata 
da 181ª Reunião Ordinária (27/09/2021) foi aprovada, sem 
manifestações contrárias. ORDEM DO DIA: I) Sra. Giselle Flores 
Arrojo Pires, Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, apre-
sentou quadro de processos de adesões à OUCentro em trami-
tação na SPUrbanismo, contendo a situação de oito processos 
em andamento, que tiveram movimentações no âmbito da 
tramitação interna da gerência, sendo que dois novos processos 
foram autuados e encontravam-se em análise técnica. II) Sra. 
Maria de Fátima do N. Niy, Gerente de Gestão Financeira da 
SPUrbanismo, apresentou o quadro financeiro com informações 
consolidadas até 30/09/2021, com evolução de receita financei-
ra liquida (R$ 137.872) relativa aos rendimentos no período e 
desvinculação de receita de R$ 106.660, com totalizando evo-
lução total de R$ 31.212 e total de receitas de R$ 67.802.109. 
Não houve alteração no valor das intervenções concluídas e 
em andamento no período, permanecendo o total executado 
(R$ 36.592.649). Finalizou o período com saldo financeiro (R$ 
31.209.460) dos quais R$ 3.752.859 encontram-se disponíveis 
para deliberação. Apresentou a execução orçamentária para 
2021, sem alteração em relação à reunião anterior, com previ-
são da Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 de R$ 24.396.330, 
finalizando o período com total reservado de R$ 2.708.125. III) 
Sra. Cristina Gomes Baltazar, representante titular da SEHAB 
atualizou informações sobre a licitação do Censo de Cortiços, 
estando na fase de contratação da vencedora, apontando 
que aguardam que a vencedora complete a equipe, segundo 
o perfil do Edital, para que seja dada a ordem de início do 
contrato, prevista para 15/11/2021. Houve reforço sobre a 
necessidade de acompanhamento dos trabalhos pela sociedade 
civil. Foi sugerida a criação de Grupo Técnico, no âmbito da 
CE OUCentro. SEHAB havia entendido que traria ao colegiado 
os aspectos antes do início de cada uma das quatro etapas 
e levará a proposta de criar Grupo Técnico junto à SEHAB e 
trará na próxima reunião ordinária ou antes, via correio eletrô-
nico. Sra. Marilú Moura Motta Postól, Gerente de Orçamento, 
Controle de Contratos e Avaliação Imobiliária da COHAB-SP 
informou que a licitação do empreendimento HIS Sete de Abril 
teve classificação, que deve ser habilitado até o fim de outu-
bro/2021, mantendo a previsão de assinatura do contrato até 
dezembro/2021, sem alteração no cronograma. Explicou que 
ainda não aplicaram o desconto dado pela primeira colocada, 
chamada Terra Nova Engenharia, pois o certame ainda não foi 
concluído. Sra. Bruna Maria da Rocha Ferreira Almansa Lopes, 
assessora da SPUrbanismo no Núcleo de Planejamento e Mo-
nitoramento, informou que seguem as tratativas junto à SIURB 
e SPObras acerca da intervenção da Rua do Gasômetro, ainda 
sem conclusão, esperando que o assunto seja concluído até o fi-
nal de 2021. Informou que o planejamento das ações no âmbito 
da OUCentro não teve alteração desde a última reunião. Após 
a conclusão da pauta, houve debate sobre os impactos da crise 
social e econômica na área central, com aumento da população 
em situação de rua, demandando a implantação permanente 
de banheiros públicos, a serem disponibilizados como serviço 
público. Demanda também a promoção de cozinhas comunitá-
rias para combater a insegurança alimentar, a fim de melhorar a 
infraestrutura social no Centro, que podem ser financiados com 
recursos disponíveis da Operação Urbana Centro. A Coordena-
ção se comprometeu a encaminhar a questão junto aos órgãos 
competentes na Prefeitura Municipal de São Paulo. ENCERRA-
MENTO: Sr. André Gonçalves dos Ramos agradeceu a presença 
de todos e encerrou a 182ª Reunião Ordinária às 15h02.

 SEI Nº 7810.2021/0001272
Despacho Autorizatório
I - Em vista dos elementos contidos nos autos, e usando 

dos poderes a mim conferidos, com fundamento nos artigos 
71, 72 e 81 da Lei Federal nº 13.303/16, bem como na cláusula 
sétima, do contrato 7810.2021/0001272-8, AUTORIZO a cele-
bração do aditamento nº 01 ao Contrato em referência, firmado 
com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO-
MUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP 
inscrita no CNPJ sob o n.º 43.076.702/0001-61, cujo objeto 
do contrato é a prestação de serviços de licenças Office 365 
para o suporte dos negócios para São Paulo Urbanismo, com 
os serviços de Perfil de Correio Standard P1 e Perfil de Office 
365 - Executiva E1, para um novo período de vigência de 12 
(doze) meses a partir de 19/11/2021, bem como para acrescer 
ao contrato 11 contas de Office 365 do Tipo E1 corresponden-
te à 10,6321%, passando o valor total do contrato para R$ 
42.551,88 (quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e oito centavos).

II - Em consequência, AUTORIZO a emissão de Notas 
de Empenho para atendimento das despesas decorrentes do 
contrato, onerando a dotação 05.10.15.122.3024.2.171.3.3.9
0.40.00.09;

III – APROVO a minuta do aditamento contratual nº 01 
(Documento SEI nº 054242646);

IV - A fiscalização do Contrato continuará a ser exercida 
por JONAS ISMAR MARÇAL FONSECA, RF - 005065-2;

razão da 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 10 do Alvará de 
Aprovação e Execução de Edificação Nova nº 2014/00198-00, 
emitido em 23/01/2014, às fls. 243 a 245 dos autos.

3 – que as cláusulas do TCA e os prazos de manutenção 
e conservação do manejo arbóreo, estabelecidos no item 8 do 
Certificado de Recebimento Provisório, foram cumpridos, con-
forme relatório de vistoria realizado pela Biól. de GTMAPP, às 
fls. 330/331 dos autos.

Conforme concluiu a Assessoria Técnica da Coordenação de 
Licenciamento 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,7º andar, mediante procura-
ção com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao 
agendamento prévio pelo

telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA CONFIR-
MAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@prefeitura.sp.gov.br ao 
e-mail fornecido pelo interessado.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITI-
VO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 
002/2010 Processo nº 2010-0.022.399-6 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro 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 laudo de comprovação do atendi-
mento das obrigações contidas no TCA assinado por H.C.DE N., 
e a Sra. M.F.F. DE N., tendo sua titularidade transmitida para 
PAULO AMARAL GABRIEL, para declarar o que segue:

1 – que nos termos do despacho de fls. 91, proferido nos 
autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 002/2010, publica-
do no DOC em 16/01/2010, pág. 52, sob fls. 83 a 91 dos autos, 
Aditivo-01, publicado no DOC em 02/02/2012, pág.27, sob fls. 
147/148, Aditivo-02, publicado no DOC em 24/08/2012, pág. 32, 
sob fls. 164/165, Aditivo-03, publicado no DOC em 19/01/2016, 
pág.28, sob fls. 246/247, o interessado executou as obrigações 
e serviços pactuados em compensação pelos cortes e transplan-
tes autorizados e realizados na Rua 01, lote n°03, da quadra 
01 do loteamento denominado ‘’ Nova Cantareira’’, no lugar 
denominado Barro Branco, Tremembé, São Paulo – SP;

2 – que houve recebimento provisório, publicado no D.O.C. 
de 24/10/2020, página 69, às fls.264/264 (verso) dos autos, 
em razão da expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão 
nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Muni-
cipal nº 10.365/87, atendendo, também o Alvará de licença 
para residenciais unifamiliares nº2011/25674-00, emitido em 
27/06/2011, às fls.133 a 134 dos autos.

3 – que as cláusulas do TCA e os prazos de manutenção e 
conservação do manejo arbóreo, estabelecidos no Certificado 
de Recebimento Provisório, foram cumpridos, conforme rela-
tório de vistoria realizado pelo Eng.° Agr.° de GTMAPP, às fls. 
274 dos autos.

Conforme concluiu a Assessoria Técnica da Coordenação de 
Licenciamento 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,7º andar, mediante procura-
ção com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao 
agendamento prévio pelo

telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA CONFIR-
MAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@prefeitura.sp.gov.br ao 
e-mail fornecido pelo interessado.

 DEPTO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 EDITAL 29/SVMA-CADES/2021
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município 

de São Paulo, Presidente do Conselho Municipal do Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável – CADES convida para 
a AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de discutir questões 
relacionadas ao Estudo de Impacto de Vizinha e Relatório 
de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV), nos termos do decreto 
municipal 34.713/94 ou a que vier a substituí-la, passíveis de 
deferimento pelo CADES, referente à implantação e à cons-
trução do empreendimento Megahouses - Centro Comercial 
localizado na Avenida Washington Luís e Rua Tamoios - Campo 
Belo São Paulo - SP sob° Sei 6068.2021/0002760-8, sendo certo 
que a Audiência Pública ocorrerá de forma virtual pela ferra-
menta MICROSOFT TEAMS, oportunidade em que será o mesmo 
apresentado e debatido, e que serão prestados esclarecimentos 
e colhidas sugestões.

Data 23/11/2021
Horário: 14:00
Plataforma: Microsoft Teams
O exemplar do EIV/RIV deverá estar disponível para consul-

ta, no site da secretaria do verde e do meio ambiente através 
do link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
meio_ambiente/eia__rimaeva/index.php?p=170, desde a di-
vulgação deste edital, referente a esta audiência pública, no 
Diário Oficial da Cidade (DOC), até o seu encerramento, nos 
termos do artigo 12 da Resolução n.º 177/CADES/2015, de 19 
de dezembro de 2015.

Nos termos da portaria nº 23/CADES/2021 que regulamen-
ta as reuniões e audiências desta secretaria serem de forma 
remota, desta feita, está disponível formulário de inscrição 
para participação na referida audiência pública, através do link: 
https://forms.office.com/r/tAX9zRdxUT.

Eduardo de Castro
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Presidente em Exercício do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – CADES

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 CONVOCAÇÃO
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO-

MUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-
-SP-S/A, inscrita no CNPJ sob o número 43.076.702/0001-61, 
solicita o comparecimento do empregado público EDSON DE 
VICTO FILHO,CTPS Nº 2808, série Nº 357 a comparecer sua 
sede situada à Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro 
- São Paulo/SP - CEP 01009-000para os procedimentos de 
rescisão de seu contrato de trabalho sem justa causa , nos ter-
mos, art. 487 do Decreto Lei nº 5.452, de 01/05/1943 (CLT), no 
dia 12/11/2021, 11 horas, uma vez que a empresa, por mais 
de três vezes a partir do dia 06/10/2021, tentou sua notificação 
quanto o encerramento de seu contrato de trabalho em seu 
endereço residencial constante em seu cadastro e via e-mail 
pessoal, conforme documentação arquivada nesta companhia 
e ao não comparecimento homologação agendada por e-mail 
no dia 05/11/2021.

e049069
Realce


