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 DGS-GER. DE FISCALIZAÇÃO
Processo nº 2018-0.033.963-8– Interessado: CLINICA MÉ-

DICA ENDOCORPUS LTDA – Representada por Antonio Carlos 
Ferreira Gonçalves

Assunto: Auto de Multa nº 77-119.606-7 – I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
CANCELE-SE o Auto de Multa nº 77-119.606-7

Processo nº 2018-0.035.819-5– Interessado: CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO CEPRIN – Representado por Ana Maria Castello Branco

Assunto: Auto de Multa nº 77-121.125-2– I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
MANTENHA-SE o Auto de Multa nº 77-121.125-2

Processo nº 2018-0.036.257-5– Interessado: CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO COLUMBIA – Representado por Thatiana Sampaio 
Ferraz de A. Maranhão

Assunto: Auto de Multa nº 77-121.632-7– I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
MANTENHA-SE o Auto de Multa nº 77-121.632-7

Processo nº 2018-0.030.947-0– Interessado: CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO PARQUE PARAISO – Representado por Candida Maria 
Escossia Cabral

Assunto: Auto de Multa nº 77-121.603-3– I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
MANTENHA-SE o Auto de Multa nº 77-121.603-3

Processo nº 2018-0.033.942-5– Interessado: CONDOÍINIO 
EDIFÍCIO PRIMAVERA – Representado por Mario Vicente Lopes

Assunto: Auto de Multa nº 77-122.561-0– I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
MANTENHA-SE o Auto de Multa nº 77-122.561-0

Processo nº 2018-0.028.152-4– Interessado: TRANS MAR-
TINEZ REMOÇÃO DE ENTULHOS SS LTDA – Representado por 
Eduardo Martinez

Assunto:Autos de Multa nº 77-120.384-5 e 77-120.385-
3– I – DESPACHO1– À vista das informações da Gerência de 
Fiscalização, MANTENHAM-SE os Autos de Multa nº 120.384-5 
e 77-120.385 3

Processo nº 2018-0.034.453-4– Interessado:ALEX REMO-
ÇÕES LTDA ME – Representado por Arlindo Henrique dos Santos

Assunto: Auto de Multa nº 77-120.383-7– I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
MANTENHA-SE o Auto de Multa nº 77-120.383-7

Processo nº 2018-0.034.456-9– Interessado:ALEX REMO-
ÇÕES LTDA ME – Representado por Arlindo Henrique dos Santos

Assunto: Auto de Multa nº 77-121.967-9– I – DESPACHO 
– 1 – À vista das informações da Gerência de Fiscalização, 
MANTENHA-SE o Auto de Multa nº 77-121.967-9

 SERVIDORES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 RELAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE 
SERVIÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 
8989/79
REG. FUNC. NOME QQ DATA E.H.
538.401.0/03 ALMIR CORREA DE MORAES 7º 23/04/2018 110000000000000

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA 065/SMSU/CAF/DTRH/2018 DE 08 
DE MAIO DE 2018

FERNANDO CÉSAR LORENCINI, Secretário Adjunto da 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso de suas 
atribuições legais, e em cumprimento ao despacho exarado no 
Expediente de Designação 065/2018:

SUBSTITUIÇÃO: 
SUBSTITUTO: EMERSON RAMOS SEBASTIÃO – RF 653.864.9 

- CARGO: INSPETOR – MASC - PADRÃO: QTG7 - CATEG. FUNC: 
EFETIVO – EH: 38.000.400.000.00.00.

SUBSTITUIDO: CARLOS ALBERTO MORAES DA SILVA - RF. 
645.861.1 – CARGO: PRESIDENTE DE COMISSÃO - PADRÃO: FGC 
1, CATEG. FUNC: COMISSIONADO – EH. 38.000.400.000.00.00- 
UNID. DE LOTAÇÃO: SMSU/CGGCM/CORREGEDORIA GERAL DA 
GCM – MOTIVO: FÉRIAS - PERÍODO: 18/04/2018 A 27/04/2018.

PORTARIA 066/SMSU/CAF/DTRH/2018 DE 08 
DE MAIO DE 2018

FERNANDO CÉSAR LORENCINI, Secretário Adjunto da 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso de suas 
atribuições legais, e em cumprimento ao despacho exarado no 
Expediente de Designação 066/2018:

SUBSTITUIÇÃO:
SUBSTITUTO: IZ ILDA APARECIDA DIAS DA SIL-

VA – RF 315.162.0 - CARGO: ENCARREGADO DE EQUIPE 
II - PADRÃO: DAI05 - CATEG. FUNC: COMISSIONADO – EH: 
38.002.003.400.00.20.

SUBSTITUIDO: SELMA MARIA SILVANI - RF. 626.528.6 
– CARGO: ADMINISTRADOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILI-
TAR - PADRÃO: DAI08, CATEG. FUNC: COMISSIONADO – EH. 
38.002.102.200.00.00- UNID. DE LOTAÇÃO: SMSU/CJSM/JUNTA 
SERVIÇO MILITAR VILA PRUDENTE – MOTIVO: FÉRIAS - PERÍO-
DO: 02/05/2018 A 16/05/2018.

PORTARIA SMSU/CAF/DTRH 67 DE 08 DE 
MAIO DE 2018

FERNANDO CÉSAR LORENCINI, Secretário Adjunto, da Se-
cretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE: 
- Formalizar a designação do senhor ELIVELTON DE ALBU-

QUERQUE VIEIRA, RF 573.088.1, para no período de 24/03/2018 
a 20/04/2018, para responder pelo expediente da Inspetoria 34 
(Inspetoria Regional Freguesia do Ó), no cargo de Comandante 
Regional, Ref. FGC 2, da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana, em virtude de aposentadoria do senhor FERNANDO 
CHICARONI FILHO, RF. 574.856.9.

PORTARIA SMSU/CAF/DTRH 68 DE 08 DE 
MAIO DE 2018

0
FERNANDO CÉSAR LORENCINI, Secretário Adjunto, da Se-

cretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

0RESOLVE: 
- Formalizar a designação do senhor MARIA MARLENE DO 

VALLE DAINTON, RF 513.611.3, para no período de 02/05/2018 
a 16/05/2018, para responder pelo expediente da Divisão de 
Administração e Serviços, no cargo de Assessor II, DAS10, da 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, em virtude de férias 
da senhora VÂNIA MARIA TROMBINI UNGARETTI, RF. 724.360.0.

PORTARIA SMSU/CAF/DTRH 69 DE 08 DE 
MAIO DE 2018

FERNANDO CÉSAR LORENCINI, Secretário Adjunto, da Se-
cretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE: 
- Formalizar a designação do senhor LUIZ ANTÔNIO DE CA-

MARGO PEREIRA, RF 648.816.1, para no período de 30/04/2018 
a 28/06/2018, para responder pelo expediente da CENTRAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO, no cargo de 
Diretor, Ref. FGC 2, da Guarda Civil Metropolitana, da Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana.

pelo seu procurador Senhor FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA 
GOULÃO REGO, português, solteiro, engenheiro, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 005.186.019-86, doravante denominada DO-
ADORA, têm entre si justo e acertado os termos deste contrato 
de doação sem encargos dos bens abaixo relacionados, com 
fulcro nos artigos 538 e seguintes do Código Civil, bem como 
no Decreto nº 40.384/01, mediante as cláusulas e condições a 
seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Constitui Objeto do presente Termo a Doação espon-

tânea pela Doadora à Donatária dos itens abaixo relacionados:
Implantação de sistema on-line, plataforma SAAS (Software 

as a Service) de gerenciamento eletrônico com capacidade de 
cadastro e controle de geradores, transportadores e receptores 
de resíduos sólidos urbanos e industriais, no Município de São 
Paulo.

Estruturação de ambiente tecnológico para suporte a ad-
ministração pública.

1.2 O valor estimado dos produtos doados é de 
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais).

1.3 A Doadora, por sua livre e espontânea vontade, doa 
à Donatária, sem nenhum encargo, os bens descritos no item 
1.1, transferindo o direito de uso, gozo e fruição do bem objeto 
da doação.

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 A Donatária aceita a doação efetuada, como boa e 

valiosa, para servir ao interesse público.
2.2 O Objeto descrito na cláusula primeira será disponibili-

zado na data de assinatura do presente termo.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 O objeto está sendo doado gratuitamente, sem coação 

ou vício de consentimento, estando a DONATÁRIA livre de 
quaisquer ônus ou encargos.

3.2 A DONATÁRIA declara que aceita a doação em todos 
os seus termos.

3.3 O presente termo passa a vigorar entre as partes na 
data de sua assinatura, devendo seu extrato ser publicado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

CLÁUSULA QUARTA
4.1A doação efetivada não indica qualquer contrapartida 

ou compromisso da administração municipal.
4.2Ambas as signatárias do presente instrumento são em-

presas que prezam pela ética nas práticas comerciais e exigem 
que seus parceiros adotem a mesma postura. Desta forma, as 
partes contratantes se comprometem a:

a) não oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 
que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espé-
cie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 
forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma ("Obrigações 
Anticorrupção");

b) informar imediatamente à parte contrária, por escrito, 
detalhes de qualquer violação relativa às obrigações anticorrup-
ção que eventualmente venha a ocorrer. Esta é uma obrigação 
permanente e deverá perdurar até o término do presente 
instrumento;

c) sempre cumprir estritamente as obrigações anticorrup-
ção;

d) monitorar seus colaboradores, agentes e pessoas ou 
entidades que estejam agindo por sua conta ou em nome 
dos contratantes para garantir o cumprimento das obrigações 
anticorrupção;

e) deixar claro em todas as suas transações que exigem 
cumprimento às obrigações anticorrupção.

4.1 A DONATÁRIA declara que aceita a doação nos termos 
da proposta técnica para doação (Doc SEI 4630367).

4.2 O presente termo passa a vigorar entre as partes na 
data de sua assinatura, devendo seu extrato ser publicado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

4.3 A doação, objeto do presente Termo, é elaborada em 
caráter irrevogável e irretratável, nas condições e em observân-
cias às cláusulas pactuadas.

CLÁUSULA QUINTA
5. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, 

mais precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda 
Pública, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do 
presente ajuste.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas 
abaixo assinadas e a tudo presentes.

 ASSESSORIA JURÍDICA

P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  S E I  N º 
8310.2018/0000197-2 Interessado: Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana - AMLURB.

Objeto: Aquisição de materiais de manutenção (elétrica, 
informática, telefonia e hidráulica).

I - DESPACHO
1.À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial as manifestações da Diretoria Administrativa e Financeira 
e Assessoria Jurídica desta AMLURB, que acolho e adoto como 
razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, AUTORIZO em confor-
midade com as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, a abertura do 
certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, visando 
a aquisição de materiais de manutenção (elétrica, informática, 
telefonia e hidráulica), destinados a manutenção predial desta 
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, cujas 
características e especificações técnicas encontram-se descritas 
no Termo de Referência, Anexo I do edital, que onerarão a 
dotação 81.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 – Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana – Administração da Unidade – 
Material de Consumo – Tesouro Municipal.

2. APROVO a Minuta de Edital e seus anexos.
3. DESIGNO a Comissão de Licitações nomeada pela Porta-

ria nº 033/AMLURB-PRE/2017 para
condução do certame.

 DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
 DGS - CADASTRO

CADASTRAMENTO E/OU RECADASTRAMENTO DE 
TRANSPORTADOR DE ENTULHO

De acordo com as informações contidas no presente DE-
FIRO nos Termos da Lei n.º13.478/02 e Decretos n.º46.594/05 
e n.º47.839/06 o cadastramento e/ou recadastramento das 
empresas relacionadas a seguir:

CADASTRAMENTO/RECADASTRAMENTO:
PE 16281 SEMPRE LIMP CAÇAMBA SS LTDA-ME
PE 16304 JOSÉ PAULO SIMOÕES ENTULHO-ME
PE 16310 TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA
PE 16313 ISOTEC AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

ESPECIAIS LTDA EPP

CADASTRAMENTO DE GRANDE GERADOR DE 
RES. SOLIDOS INERTES

De acordo com as informações contidas no presente DE-
FIRO nos Termos da Lei n.º13.478/02 e Decretos n.º 46.594/05 
e 46.777/05 os recadastramentos das empresas relacionadas 
a seguir:

CADASTRAMENTO/RECADASTRAMENTO:
PGI 629 AIGLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
PGI 630 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
PGI 631 RYPE SPE 11- EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.021.373-1 – COMGAS
COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.017.668-2 – COMGAS
COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.021.376-6 – COMGAS
COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.015.097-7 – COMGAS
COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2016-0.073.284-0 – COMGAS COMUNIQUE-SE – A 
COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação em 
até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplica-
ção das penalidades cabíveis por lei.

2016-0.156.824-6 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2014-0.035.217-3 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2007-0.330.919-2 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2011-0.248.804-2 – COMGAS COMUNIQUE-SE – A 
COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação em 
até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplica-
ção das penalidades cabíveis por lei.

2016-0.237.824-6 – TIM CELULAR COMUNIQUE-SE – A 
TIM CELULAR fica intimada a apresentar toda documentação 
em até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis por lei.

2016-0.235.603-0 – TIM CELULAR COMUNIQUE-SE – A 
TIM CELULAR fica intimada a apresentar toda documentação 
em até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis por lei.

2016-0.235.601-3 – TIM CELULAR COMUNIQUE-SE – A 
TIM CELULAR fica intimada a apresentar toda documentação 
em até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis por lei.

2014-0.174.009-6 – COMGAS COMUNIQUE-SE – A 
COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação em 
até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplica-
ção das penalidades cabíveis por lei.

2008-0.165.070-0 – COMGAS COMUNIQUE-SE – A 
COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação em 
até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplica-
ção das penalidades cabíveis por lei.

2016-0.057.317-3 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2013-0.183.693-8 – TIM CELULAR COMUNIQUE-SE – A 
TIM CELULAR fica intimada a apresentar toda documentação 
em até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis por lei.

2016-0.194.193-1 – TIM CELULAR COMUNIQUE-SE – A 
TIM CELULAR fica intimada a apresentar toda documentação 
em até 05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis por lei.

2012-0.114.054-0 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2013-0.374.268-0 – OI MOVEL COMUNIQUE-SE – A OI 
MOVEL fica intimada a apresentar toda documentação em até 
05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis por lei.

2014-0.232.901-2 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2015-0.097.236-0 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2015-0.134.909-7 – SABESP COMUNIQUE-SE – A SA-
BESP fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 
(CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis por lei.

2017-0.085.529-4 – ASCENTY COMUNIQUE-SE – A AS-
CENTY fica intimada a apresentar toda documentação em até 
05 (CINCO) dias úteis dessa publicação, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis por lei.

 AUTORIDADE MUNICIPAL DE 
LIMPEZA URBANA
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ASSESSORIA JURÍDICA

TERMO DE DOAÇÃO 001/AMLURB/2018 Processo SEI 
nº 6013.2017/0001583-1 DONATÁRIA: AUTORIDADE MU-
NICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB

DOADORA: GREEN PLATAFORMS GERENCIAMENTO DE 
DADOS LTDA.

Objeto: Doação de Implantação de sistema on-line, pla-
taforma SAAS (Software as a Service) de gerenciamento ele-
trônico com capacidade de cadastro e controle de geradores, 
transportadores e receptores de resíduos sólidos urbanos e 
industriais, no Município de São Paulo, e estruturação de am-
biente tecnológico para suporte a administração pública.

Aos 29 dias do mês de março de 2018, a AUTORIDADE 
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-AMLURB, com sede na 
Rua Azurita, nº 100, Canindé, nesta Capital de São Paulo, CEP 
03034-050, representada pelo Senhor CARLOS EDUARDO BA-
LOTTA BARROS DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana, no exercício das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Lei nº 13.478/02 e Portaria nº 003/
AMLURB-PRE/2017, doravante denominada DONATÁRIA, e 
GREEN PLATAFORMS GERENCIAMENTO DE DADOS LTDA., 
com sede sito a Rua Jesuino Arruda, nº 797, conjunto 22, 2º 
andar, Itaim Bibi – São Paulo – SP, CEP: 04532-082, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 26.051.006/0001-81, neste ato representada 

6027.2018/0000914-7
I – A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade 

Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista 
dos elementos informativos do SEI 6027.2018/0000914-7 es-
pecialmente manifestações da Divisão Técnica de Controle 
Ambiental; APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO À EMER-
GÊNCIA – PAE para os produtos constantes na tabela a se-
guir, apresentada pela empresa: “Conecta Transportes Itauna 
Ltda - ME”inscrita no CNPJ 13.175.897/0002-17 empresa de 
atendimento credenciada WGRA - Gerenciamento de Riscos 
Ambientais Ltda, por atender o Decreto Municipal nº 50.446, 
de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de 
março de 2009.
Nº. ONU PRODUTO QUANTIDADE 

MÁXIMA
ESTADO 
FÍSICO

TIPO

1263 TINTA ou MATERIAL RELACIONADO COM 
TINTAS

48.000 L Líquido Fracionado

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6065.2017/0000166-4 
Int.: Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO
Ass.: Retirratificação da abertura de Licitação - Modalidade 

Convite
Obj.: Proposta para adaptação do quiosque apoio ao Pro-

jeto Praia Acessível Praia do Sol, sito à Av. José Marques do 
Nascimento, altura do nº 3540 da Av. Atlântica - SP/SA.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes do pre-
sente, em especial a manifestação do Departamento Técnico 
de Edificações 8119642, RERRATIFICO o despacho do doc. SEI 
7572924, publicado no D.O.C. de 05/04/2018, para fazer constar 
o valor correto da abertura de licitação, qual seja, R$ 33.393,48 
(trinta e três mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e 
oito centavos), tendo em vista a a elaboração da nova Tabela de 
Custos Unitários de EDIF (TCU 60) na data base janeiro/2018, 
conforme planilha de orçamento com desoneração atualizada 
no doc. sei 8101124, ratificando os demais termos do referido 
despacho.

 2013-0.290.208-0
Referência: Desapropriação – Prolongamento da Av. Chucri 

Zaidan até a Av João Dias.
DESPACHO: I - À vista das informações de fls. 146/147, AU-

TORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor de Francisco 
Leudo Gomes, no valor de R$ 12.677,81 (doze mil, seiscentos e 
setenta e sete reais e oitenta e um centavos) para proceder à 
complementação do depósito judicial da Ação de Desapropria-
ção nº 1009808-96.2013.8.26.0053 da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica, onerando a dotação orçamentária consoante informações 
de SIURB/CONT. de fls. 148.

 2011-0.277.650-1
Referência: Desapropriação – Implantação de Núcleo
Habitacional - HIS
DESPACHO: Diante dos elementos que instruem o presente 

processo, especialmente de acordo com as informações apre-
sentadas às fls. 174/175 e 180 no uso de competência delegada 
pela Portaria nº 002/SMSO-G/2017, AUTORIZO a emissão de 
Nota de Empenho em favor de Incorporadora Ferreira Martins 
Ltda., no valor de R$ 276.140,27 (duzentos e setenta e seis 
mil, cento e quarenta reais e vinte e sete centavos), para que 
se proceda ao depósito judicial complementar da Ação de 
Desapropriação nº 0042894-46.2011.8.26.0053 – 10ª Vara da 
Fazenda Pública, onerando a dotação orçamentária nº 37.30.16
.451.3002.3.357.4.4.90.61.00.08.

 DEPTO DE CONTROLE E USO DE VIAS 
PÚBLICAS

 2018-0.022.547-0 – TIM CELULAR
COMUNIQUE-SE – A TIM CELULAR fica intimada a apre-

sentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado 
no dia 09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publi-
cação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão 
de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das 
Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º 
andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.022.555-1 – TIM CELULAR
COMUNIQUE-SE – A TIM CELULAR fica intimada a apre-

sentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado 
no dia 09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publi-
cação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão 
de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das 
Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º 
andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.030.726-4 – SABESP
COMUNIQUE-SE – A SABESP fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.022.556-0 – TIM CELULAR
COMUNIQUE-SE – A TIM CELULAR fica intimada a apre-

sentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado 
no dia 09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publi-
cação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão 
de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das 
Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º 
andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.017.532-5 – TIM CELULAR
COMUNIQUE-SE – A TIM CELULAR fica intimada a apre-

sentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado 
no dia 09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publi-
cação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão 
de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das 
Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º 
andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.031.318-3 – AMÉRICA NET
COMUNIQUE-SE – A AMÉRICA NET fica intimada a apre-

sentar toda documentação solicitada, conforme Email enviado 
no dia 09/05/2018, em até 05 dias úteis da data da publi-
cação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão 
de Compatibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das 
Concessionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º 
andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.022.623-0 – SABESP
COMUNIQUE-SE – A SABESP fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.022.629-9 – SABESP
COMUNIQUE-SE – A SABESP fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2017-0.170.125-8 – SABESP
COMUNIQUE-SE – A SABESP fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
09/05/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. 
No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Com-
patibilização e Coordenação de Projetos e Serviços das Conces-
sionárias – CONVIAS 1, Praça da República, 154 – 8º andar, na 
recepção das 9:00 às 13:00 horas.

2018-0.021.380-4 – COMGAS
COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar 

toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia 
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