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o nº 34.878.543/0001-28, ADJUDICO o objeto e AUTORIZO a 
assinatura do respectivo Termo de Credenciamento.

São Paulo, 27 de junho de 2022.
ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA
Diretor de Administração e de Infraestrutura

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMUNICADO
Edital de Chamamento Público nº CH/002/2022/SGM-

-SEDP
Processo SEI nº 6110.2022/0004845-0
Objeto: Procedimento de Manifestação de Interesse para 

apresentação de estudos, diagnósticos, levantamentos de ar-
quitetura, engenharia, viabilidade operacional, jurídica e eco-
nômico-financeira com vistas a auxiliar a Administração Pública 
Municipal na concepção de parceria com o setor privado para 
modernização e adequação de instalações prediais e prestação 
de serviços hospitalares não assistenciais e serviços de apoio 
em 12 (doze) hospitais públicos do Município de São Paulo.

Assunto: Prorrogação de prazo para solicitações de escla-
recimentos

A Comissão Especial de Avaliação informa que, conside-
rando a prorrogação do prazo para credenciamento, os pedidos 
de esclarecimentos poderão ser enviados para o e-mail do 
projeto - pmiprojetos@prefeitura.sp.gov.br - até o dia 07 de 
julho de 2022.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO 021/SMSU/2019

6029.2019/0004898-6
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

URBANA
CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no 

CNPJ 03.506.307/0001-57
DATA ASSINATURA: 23/06/2022
OBJETO DO CONTRATO OBJETO: “prestação de serviços 

de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e 
equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnático ou 
microprocessado".

CLÁUSULA PRIMEIRA
As partes resolvem: 
1.1 -Aditar o Termo de Contrato 021/SMSU/2019, visando 

o acréscimo de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos 
reais), correspondente a 25% do valor contratado, passando o 
valor global previsto de R$ 302,400.00 (trezentos e dois mil e 
quatrocentos reais) para R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e 
oito mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: 
As despesas correspondentes onerarão a Dotação Orça-

mentária 38.00.38.10.06.182.3008.2112.33903900-00, con-
forme Nota de Reserva 35.461/2022, sendo suportadas neste 
exercício pela Nota de Empenho 52871/2022, respeitando o 
princípio orçamentário da anualidade ou da periodicidade.

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do 

Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo 
Aditivo.

 6029.2021/0004810-6 - Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana - SMSU. - Contrato 024/SMSU/2021 – Serviços 
de gerenciamento do abastecimento de combustíveis – Prorro-
gação. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pela 
Portaria 48/SMSU/2022, à vista dos elementos de convicção 
presentes nos autos, com fundamento no Decreto Municipal 
57.673, de 28 de abril de 2017, bem como no artigo 57, § 2º, 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações, AUTORIZO, observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a PRORROGA-
ÇÃO do Contrato 024/SMSU/2021, firmado com a empresa 
Ticket Soluções HDFGT S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
03.506.307/0001-57, cujo objeto é a prestação de serviços para 
a implantação e a operação de um sistema informatizado e 
integrado com a utilização de cartão de controle e pagamento 
(magnético e microprocessado), cujo escopo é o gerenciamento 
e o abastecimento de combustíveis para o Corpo de Bombeiros 
Metropolitano, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 
01/07/2022, pelo valor total estimado de R$ 5.339.084,40 
( cinco milhões trezentos e trinta e nove mil e oitenta 
e quatro reais e quarenta centavos), aplicado os reajustes 
contratuais previstos. – II II – Por conseguinte, AUTORIZO a 
emissão da respectiva Nota de Empenho, a favor da referida 
empresa, onerando a dotação orçamentária 28.38.06.182.30
11.6.602.3.3.90.39.00.00, do orçamento vigente, obedecido o 
princípio da anualidade.

 6029.2019/0006707-7 - Secretaria Municipal de Se-
gurança Urbana - Proposta de aditamento do contrato 017/
SMSU/2020 – Serviços de limpeza nas Unidades da SMSU. 
– I - À vista dos elementos contidos no presente, e com funda-
mento nos artigos 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, artigo 
46 do Decreto Municipal 44.279/03 e Portaria 48/SMSU/2022, 
AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de 
estilo, a PRORROGAÇÃO do contrato nº 017/SMSU/2020 
celebrado com a empresa TRANSQUERQUI LTDA – EPP, CNPJ 
00.519.345/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços de 
limpeza, asseio, conservação predial, limpeza de áreas verdes 
nas unidades relacionadas no Anexo do Termo de Referência do 
edital de doc. 027512407, visando a obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de 
mão-de-obra, saneantes domissanitários, demais materiais e 
equipamentos, e ainda, papel higiênico, papel toalha e sabo-
nete líquido, de boa qualidade e em quantidades compatíveis 
com as necessidades dos locais, pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir de 1/07/2022, no valor mensal estimado de 
R$ 45.696,43 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa 
e seis reais e quarenta e três centavos), sendo o valor 
total estimado de R$ 551.633,16 (quinhentos e cinquenta 
e um mil seiscentos e trinta e três reais e dezesseis cen-
tavos), devendo incidir sobre eles os devidos reajustes legais e 
contratuais. – II - Em consequência, AUTORIZO a emissão da 
respectiva Nota de empenho, a favor da empresa, onerando as 
dotações orçamentárias 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.39.00
.00 e 38.10.06.542.3013.2.192.3.3.90.39.00.00 do orçamento 
vigente, obedecido o princípio da anualidade;

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TRABALHO E 
TURISMO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 DESPACHOS DA SECRETÁRIA
6010.2021/0002535-8
I - À vista da manifestação apresentada pela Coorde-

nadoria de Desenvolvimento Econômico desta Pasta nos 
autos do Processo Administrativo 6010.2021/0002535-8, 

a dezembro de 2021 e demais meses de 2022, que estavam re-
presadas pela não conclusão das atividades e que, após entre-
gas, estão em condições de serem pagas. Sra. Ana Gabriela 
Akaishi, representante suplente do IAB-SP, questiona sobre os 
produtos entregues pela empresa contratada, pois foi informa-
do, no Grupo de Acompanhamento, da entrega do Produto 1 e 
de seu aceite por SEHAB, tendo em vista a medição, de modo 
que a Comissão Executiva não recebeu até agora esse material. 
Sr. Marco Aurélio Lessa Villela recupera que de fato havia o 
compromisso de envio do material antes dessa reunião, o que 
atrasou, pois houve pendências na estrega final do Produto, 
mas se compromete a enviar. Explica que o Plano de Comunica-
ção ainda não estava conforme, motivo que suscitou revisões a 
pedido de SEHAB. Sr. Francisco de Assis Comaru, representante 
titular do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, pergunta 
sobre a disponibilização das gravações, apontando dificuldade 
com ferramentas utilizadas para essa disponibilização. Sra. Ana 
Gabriela Akaishi mostra-se preocupada com o reconhecimento 
de que a contratada não tem experiência com cortiços, apenas 
com habitação de interesse social, o que ensejou a necessidade 
de contratação de consultoria especializada. Sr. Marco Aurélio 
Lessa Villela esclarece que o Termo de Referência da licitação 
não exigiu que a coordenação tivesse especialidade em corti-
ços, por orientação dos setores de licitação e jurídico de SEHAB, 
com o argumento para não limitar a competitividade, retirando 
a especialidade prevista por Deplan, indo além do que se pode-
ria exigir, por conta do Termo de Referência. Sr. Francisco de As-
sis Comaru compartilha da preocupação e estranhamento da 
representante do IAB-SP. Retoma as questões referentes à con-
tratação do Censo de Cortiços, desde 2016, lembrando que a 
dispensa de licitação que suscitou a primeira contratação tinha 
especialidade em cortiços, que foi desautorizada unilateralmen-
te pelo então secretário municipal de habitação, que reiniciou o 
processo de licitação, por pregão, que retirou a necessidade de 
especialidade em cortiços. Reflete que naquela dispensa de lici-
tação tinha especialista em cortiços, para além da demora na 
contratação, fragilizando esse processo. Sra. Ana Gabriela 
Akaishi aponta que não foi informado ao Grupo de Acompa-
nhamento da contratação de consultoria do Fundo Fica, mas 
que havia sido realizada apenas uma reunião. Relembra que, na 
ocasião, outros membros do Grupo de Acompanhamento suge-
riram outros especialistas. Assim, questiona a escolha da con-
tratação do Fundo FICA, em detrimento de outras potenciais 
consultorias. Sr. Marco Aurélio Lessa Villela explica que a con-
tratada optou por essa primeira consultoria, que a escolha do 
Fundo FICA se deu pela proximidade com o acompanhamento 
das reuniões do Grupo de Acompanhamento, mas que ainda há 
muitas horas de consultoria e que as sugestões dos membros 
do Grupo de Acompanhamento poderão ser aproveitadas. Sr. 
Moisés Amorim Canazza, Gerente de Obras, Manutenção e 
Meio Ambiente da COHAB-SP, atualiza sobre a paralização da 
obra do HIS Sete de Abril, destacando que não houve evolução 
de obras desde a última reunião. Informa que a COHAB-SP e a 
contratada solicitarão prorrogação da suspensão por mais ses-
senta dias, a fim de sanar as pendências técnicas. Informa tam-
bém que houve intervenção do Tribunal de Contas do Municí-
pio, que passará a auditar essa obra. Sem manifestações e 
esgotada a pauta, Sr. André Gonçalves dos Ramos agradece a 
presença de todos e encerra a 187ª Reunião Ordinária às 
15h33. 

SÃO PAULO URBANISMO
Representante Titular  ANDRÉ GONÇALVES DOS RAMOS
Representante Suplente GISELLE FLORES ARROJO PIRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB
Representante Titular  CRISTINA GOMES BALTAZAR
Representante Suplente MARINA DE CAMARGO CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
Representante Titular  LIA MAYUMI
Representante Suplente VALDIR ARRUDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIA-
MENTO - SMUL
Representante Titular  GUILHERME H FATORELLI DEL'ARCO
Representante Suplente ROSANE CRISTINA GOMES

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP
Representante Titular  BEATRIZ MESSEDER SANCHES
Representante Suplente MARCELO FLORA STOCKLER

ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO
Representante Titular  EDISON FARAH
Representante Suplente SIMONE ENGBRUCH AVANCINI SILVA

CENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS
Representante Titular  FRANCISCO DE ASSIS COMARÚ
Representante Suplente MARCIA MARIA FARTOS TERLIZZI

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN
Representante Titular  ÁLVARO LUIZ PEREZ FILHO
Representante Suplente LARISSA CARLIN FURLAN

INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL - IAB
Representante Titular  GUIDO D´ELIA OTERO
Representante Suplente ANA GABRIELA AKAISHI

INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE
Representante Titular  CLARA CASCÃO NASSAR
Representante Suplente MARCOS MOLITERNO

MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO
Representante Titular  SUELY MANDELBAUM
Representante Suplente SERGIO PAULO LIVOVSCHI

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
Representante Suplente MARCELO GONÇALVES

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMUNICADO Nº 08/CDP62/21
A São Paulo Transporte S.A. – SPTrans, comunica que o 

Grupo de Trabalho constituído por meio do CDP 62/21, para 
propor e desenvolver ações para subsidiar a contratação e im-
plementação do SMGO, nos termos do contido no Processo SEI 
nº 5010.2022/0004839-0, DEFERIU a homologação do Sistema 
de Monitoramento e Gestão Operacional da empresa Etrabras 
Mobilidade e Energia Ltda., marca Etrabras System, Modelo: SP-
Trans, Versão 00 com integração com software de planejamento 
da operação da empresa GIRO - Giro System - Solução SPTrans 
e o software da empresa INRO - Solução EMME..

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 002/2019
PALC Nº 2019/0148
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO 

DE EMPRESAS PARA INTEGRAR A REDE COMPLEMENTAR DE 
VENDA E CARREGAMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU 
DE COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DO BILHETE ÚNICO AO 
PÚBLICO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANS-
PORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE 
SÃO PAULO

No uso das atribuições que me são conferidas, conside-
rando a decisão da Comissão Permanente de Licitações – CPL, 
HOMOLOGO o processo, especificamente no tocante ao cre-
denciamento da empresa CLARO PAY S.A., inscrita no CNPJ sob 

Despacho deferido
Interessados: FLPP FARIA LIMA PRIME PROPERTIES S.A 

CNPJ 07.349.852/0001-38 
DESPACHO: 
7810.2022/0000813-9 - Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima - OUCFL
Despacho deferido
Contribuintes: 299.020.0269-0
Interessados: FLPP FARIA LIMA PRIME PROPERTIES 

S/A.
Assunto: Vinculação de CEPAC
Setor: Faria Lima - Subsetor: 2B
Uso Pretendido: Não Residencial
Área de Construção Adicional (ACA) Não Residencial: 

33.109,95 m²
Coeficiente de Aproveitamento (CA) : 3,4601
CA Básico : 1
Gabarito e Taxa de Ocupação: Conforme legislação de 

aprovação do projeto
Quantidade de CEPAC: 50.066 CEPAC
DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 

I (documento SEI n.º 064452442 ), 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.

 PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000278-1
ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
REALIZADA EM 30/05/2022
Plataforma Microsoft Teams
Às 14h39 do dia 30 de maio de 2022, na plataforma Micro-

soft Teams, Sr. André Gonçalves dos Ramos, representante titu-
lar da SPUrbanismo, toma a palavra, cumprimenta cordialmente 
os presentes e inicia a 187ª Reunião Ordinária da Comissão 
Executiva da Operação Urbana Centro. Pauta: Expediente: I. Ve-
rificação de Presença; II. Leitura e Aprovação da ata da 186ª 
Reunião Ordinária (25/04/2022) da Comissão Executiva da OU 
Centro. Ordem do Dia: I. Processos em Andamento; II. Aspectos 
Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução orçamentária 
2021; c. Execução orçamentária 2022; III. Andamento das Inter-
venções; a. Censo de Cortiços; HIS Sete de Abril; IV. Informes 
gerais. Realiza a verificação de quórum, registrando a presença 
dos seguintes representantes: André Gonçalves dos Ramos, re-
presentante titular da São Paulo Urbanismo; Rosane Cristina 
Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Licenciamento – SMUL; Beatriz Messeder Sanches, 
representante titular da Associação Comercial de São Paulo – 
ACSP; Juliana Nassif Kallas, representante suplente do Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Ana 
Gabriela Akaishi, representante suplente do Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil – IAB-SP; Francisco de Assis Comaru, represen-
tante titular do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; 
Suely Mandelbaum, representante titular do Movimento Defen-
da São Paulo. Durante a reunião, foi registrada a presença da 
Lia Mayumi, representante titular da Secretaria Municipal De 
Cultura – SMC e de Valdir Arruda, representante suplente da 
Secretaria Municipal De Cultura – SMC. Segue para a leitura da 
Ata da 186ª Reunião Ordinária (25/04/2022), que é aprovada 
sem manifestações contrárias. Sr. Vladimir Ávila, Gerente de 
Análise Técnica da SPUrbanismo, apresenta quadro de proces-
sos de adesões à OUCentro em tramitação na SPUrbanismo, 
contendo a situação de dez processos em andamento, com mo-
vimentações no âmbito da tramitação interna da gerência. In-
forma que a proposta CE-0174, sobre a Biblioteca da Faculdade 
de Direito da USP (SEI 7810.2021/0000899-4) foi aprovada na 
44ª reunião extraordinária da Câmara Técnica de Legislação Ur-
banística – CTLU. O processo SEI 7810.2022/0000487-7 teve a 
tramitação prejudicada, por não precisar aderir à OUCentro 
uma vez que se trata de proposta de habitação de interesse so-
cial. A Proposta da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
(SEI 7810.2021/0001220-7) foi analisada pelo Grupo de Traba-
lho Técnico – GTT, que entendeu que a proposta não se encon-
tra no rol de solicitação que demande deliberação da CE OU-
Centro nem da CTLU, por se tratar de solicitação de benefícios 
gratuitos pela Lei Municipal nº 12.349/1997, de modo que o 
GTT sugeriu análise jurídica, que se encontra em andamento. 
Sra. Maria de Fátima do N. Niy, analista administrativa da Finan-
ceira da SPUrbanismo, apresenta quadro financeiro com infor-
mações consolidadas até 30/04/2022, com evolução de receita 
financeira liquida de R$ 254.318 relativa aos rendimentos no 
período, com total de receitas de R$ 69.122.062. Não houve 
mudança no valor das intervenções concluídas tampouco evolu-
ção nas intervenções em andamento. Finalizou o período com 
total de despesas de R$ 36.618.889 e saldo financeiro de R$ 
32.503.172 dos quais R$ 5.074.478 encontram-se disponíveis 
para deliberação. Sobre a execução orçamentária de 2021, in-
forma que há prazo até 30/06 para pagamento dos restos a pa-
gar do exercício de 2021. Retoma que o orçamento inicial foi de 
24.396.331,00. Destaca valor l iquidado a pagar de 
2.459.377,87, tendo sido liquidados os valores de R$ 1.974,34, 
sobre a remuneração da SPUrbanismo em relação ao andamen-
to da obra da HIS Sete de Abril; R$ 80.148,30 sobre a medição 
do Censo de Cortiços e R$ 26.324,52 referente à obra do HIS 
Sete de Abril. Desses, ainda não foi pago o montante para o 
Censo de Cortiços, que ainda está em análise. Acerca da execu-
ção orçamentária de 2022, informa que houve solicitação de 
movimentação financeira por conta de superávit financeiro de 
exercícios anteriores, de modo que o orçamento inicial foi atua-
lizado para R$ 9.358.916,22, tendo sido reservado R$ 
1.309.730,41 para Censo de Cortiços e trabalho social, tendo 
sido empenhado R$ 702.343,48 para a mesma rubrica. Sr. Mar-
co Aurélio Lessa Villela, geógrafo de SEHAB/Deplan, atualiza as 
informações sobre o Censo de Cortiços. Retoma as atividades 
realizadas até o momento, sobretudo as atividades realizadas 
em maio de 2022, destacando que a etapa de arrolamento, 
prevista para ser finalizada em junho, foi concluída na semana 
anterior à reunião. Para a sua realização, contou com treina-
mento metodológico das equipes de SEHAB que realizam arro-
lamento para fins de regularização fundiária. A equipe agora se 
prepara para a realização da pesquisa de campo, em treinamen-
to. Informa que será realizada reunião extraordinária do Grupo 
de Acompanhamento, a ser realizada dia 09/06/2022, virtual-
mente, para apreciar os questionários para a etapa quantitativa 
do Censo. Explica que o plano de comunicação já se encontra 
em andamento. Apresenta calendário de atividades em paralelo 
os encontros do Grupo de acompanhamento, as reuniões ordi-
nárias da CE OUCentro, bem como as atividades do Censo de 
Cortiços. Sobre o andamento das atividades, apresenta fotos do 
arrolamento, as regiões arroladas no território de abrangência 
do Censo de Cortiços. Explica que em diálogo entre SEHAB e a 
contratada, Qualitest, identificou-se a necessidade de contrata-
ção de consultoria especializada para subsidiar o trabalho. A 
primeira consultoria acertada foi realizada com o Fundo FICA, 
tendo sido realizados cinco encontros de duas a três horas de 
duração, a fim de qualificar fichas de levantamento para ques-
tionário unificado, tendo três modelos de questionário: um para 
ser respondido pelo morador, um para o operador do cortiço e 
um para o proprietário do cortiço. Avaliam se haverá necessida-
de de consultoria para o fechamento dos questionários. Em re-
lação à transparência, já está disponível na página da SEHAB na 
internet uma sessão específica sobre o Censo de Cortiços. Infor-
ma também que as reuniões do Grupo de Acompanhamento 
são gravadas em áudio para fins de conferência de ata e se 
compromete a compartilhar o arquivo, em formato “.mp3”, com 
os representantes da CE OUCentro. Por fim, explica que a pri-
meira medição, referente a novembro de2021, foi enviada re-
centemente e que serão enviadas ainda as medições referentes 

INTERESSADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA - CNPJ N° 35.820.448/0069-24

PROCESSO SEI N.° 6020.2021/0031363-3 
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
BZA3893 ;Plano de Atendimento a Emergências - PAE: VENCIDO
FOQ5186 ;Plano de Atendimento a Emergências - PAE: VENCIDO
GAW2227 ;Plano de Atendimento a Emergências - PAE: VENCIDO
GCS3014 ;Plano de Atendimento a Emergências - PAE: VENCIDO

Total de Placas com Pendência(s): 4

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PORTARIA N° 006/2022 - Estabelece procedimentos 
para a inscrição no Cadastro da Companhia Metropoli-
tana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP e disciplina 
o funcionamento do sistema.

RETIFICAÇÃO - PORTARIA 006/22
Fica retificado o item 4 da Portaria acima referenciada o 

qual passa a ter a seguinte redação
4. DO PROCESSAMENTO DO REGISTRO CADASTRAL
4.1. A documentação exigida para o cadastramento 

deverá ser inseria no site da COHAB-SP, através do link https://
podeentrar.cohab.sp.gov.br/entidades/login-empresa.

4.2. Para se inscrever no CADASTRO em sua CATEGO-
RIA, o interessado deverá encaminhar solicitação, conforme 
MODELO - SOLICITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
DE EMPRESAS DA COHAB-SP, devidamente acompanhada da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO solicitada nesta Portaria.

4.3. A documentação para fins de cadastro deverá ser 
apresentada conforme requisitos abaixo definidos:

4.3.1. Serão aceitos somente arquivos no formato “pdf” 
pesquisável;

4.3.2. As folhas devem ser do tamanho A4 ou Ofício;
4.3.3. OS documentos deverão ser salvos individualmente 

por arquivos, devendo cada arquivo conter a íntegra do docu-
mento.

4.3.4. O representante legal da empresa, deverá assinar a 
declaração constante do modelo - SOLICITAÇÃO PARA INSCRI-
ÇÃO NO CADASTRO DE EMPRESAS DA COHAB-SP, declarando 
ser de sua exclusiva responsabilidade a veracidade, autentici-
dade e integridade de todos os documentos apresentados em 
meio eletrônico.

4.3.5. Deverão ser escaneados os documentos originais ou 
devidamente autenticados.

4.3.6. Após a apresentação do material será fornecido o 
protocolo de solicitação de inscrição cadastral.

4.4. Caberá à Comissão de Análise de Cadastro – CAC:
4.4.1. A responsabilidade pela organização, formação e 

manutenção do registro cadastral.
4.4.2. A análise e aprovação da solicitação de inscrição e 

dos documentos apresentados;
4.5. A Comissão de Análise de Cadastro – CAC poderá, 

em qualquer fase do processo de cadastramento, promover as 
diligências que entender necessárias, adotando medidas de sa-
neamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impro-
priedades meramente formais da documentação apresentada.

4.6. O não atendimento a pedidos de esclarecimentos ou 
para complementação de dados ou informações, no prazo esti-
pulado pela Comissão de Análise de Cadastro – CAC, acarretará 
a não apreciação do pedido de inscrição, com o consequente 
indeferimento por abandono;

4.7. As decisões proferidas pela Comissão de Análise de 
Cadastro – CAC serão divulgadas por meio de publicação no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.

4.8. Das decisões da Comissão de Análise de Cadastro – 
CAC de deferimento ou indeferimento do pedido de cadastro, 
caberá interposição de recurso, dirigido ao Diretor Presidenteno 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua publicação 
do D.O.C.

4.9. O Registro Cadastral – RC da empresa que deixar 
de satisfazer as exigências constantes desta Portaria poderá ser 
suspenso ou cancelado a qualquer tempo, por decisão funda-
mentada da Comissão de Análise de Cadastro – CAC.

4.10. Os representantes legais das empresas respondem 
sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas 
e pela autenticidade dos documentos apresentados, sendo que 
o interessado deverá de imediato comunicar à Comissão de 
Análise de Cadastro, toda e qualquer alteração dos dados ca-
dastrais da empresa, seja ela financeira, administrativa, jurídica 
ou técnica, ocorrida durante a validade da inscrição, que possa 
modificar a situação cadastral.

4.11. Ao interessado não caberá indenização, seja a que 
título for, pelo indeferimento do pedido de inscrição, suspensão 
ou cancelamento do registro cadastral.

4.12. O deferimento do Registro Cadastral não gera direi-
to a contratação da cadastrada empresa.

Alexandro Peixe Campos
Diretor Presidente

 P O R T A R I A N° 007/2022
REF: PORTARIA N° 006/2022 - ESTABELECE PROCEDI-

MENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 
E DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE ANÁLISE DE CADASTRO 
– CAC

DESPACHO:
1. Na qualidade de Diretor Presidente da COMPA-

NHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – 
COHAB-SP, considerando o contido no PROCESSO SEI Nº 
7610.2022/0001205-8, contado da data do presente despacho, 
designo os funcionários abaixo indicados para comporem a CO-
MISSÃO DE ANÁLISE DE CADASTRO – CAC desta Companhia, 
para os trabalhos referentes ao PROCEDIMENTO DE CADASTRO 
DAS EMPRESAS, estabelecido na Portaria 006/2021, para pos-
sibilitar firmarem contratos com as organizações da sociedade 
civil – OSCs, interessadas em construir empreendimentos habi-
tacionais de interesse social por meio do Programa Pode Entrar, 
instituído pela PMSP, através da Lei 17.638/2021.

PRESIDENTE: AFONSO CELSO MORAES SAMPAIO NETO
MEMBRO: MARILU MOURA MOTTA POSTOL
MEMBRO: FERNANDA ARAÚJO DA COSTA
SUPLENTE: HEITOR JAYME DE MELO
SUPLENTE: IRENE TIEKO KOGA CINTORI
SUPLENTE: ARMINDO BRAGA DA COSTA
2. Na ausência ou impedimento do Presidente, a Comissão 

será presidida por HEITOR JAYME DE MELO.
3. Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação.
4. Publique-se. Após, encaminhe-se o expediente ao Presi-

dente da Comissão para ciência própria e dos demais membros 
da Comissão.

São Paulo, 27 de junho de 2022.
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE
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