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A SP Negócios é a agência de promoção de investimentos e exportações do município de São Paulo.
A empresa atua junto à Prefeitura para melhorar o ambiente de negócios e atrair oportunidades de
investimentos, visando o desenvolvimento econômico da cidade.

SP Negócios apoia novo
processo de gestão
de resíduos
No mês de abril, a SP Negócios firmou um
convênio com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), para prestar apoio ao
novo Decreto 58.701/2019, que anuncia o processo de gestão para potencializar a fiscalização
dos grandes geradores de resíduos, estabelecimentos que produzem mais de 200 litros de lixo
por dia.
A agência presta auxílio na divulgação do
decreto e na interlocução com o mercado, por
meio da apresentação do projeto às empresas
privadas que atuam na coleta particular de resíduos e aos estabelecimentos comerciais, que
têm até o início de julho para efetuarem o cadastro e se regularizarem junto à Amlurb.
Como próximos passos, a agência apoia a
construção de um plano de comunicação para
informar esses estabelecimentos sobre a lei.
(I) Reunião para apresentação do novo plano de gestão de grandes geradores de resíduos. (II) Assinatura do convênio com a Amlurb. Fotos: Acervo SP
Negócios

SP Negócios promove eventos
para apresentar seu Programa
de Atendimento ao Investidor

Reunião com representantes de empresas de consultoria da cidade.
Fotos: Acervo SP Negócios

Visando fortalecer sua relação com estruturadores
de projetos e players fundamentais para a efetivação de
investimentos na cidade, a SP Negócios promoveu, no
último dia 23 de abril, um café da manhã com consultorias para apresentar seu Programa de Atendimento ao
Investidor, além de outras oportunidades de negócios em
projetos setoriais nas pastas de Turismo, Esportes, Tecnologia e no Plano Municipal de Desestatização.
Nas próximas semanas, eventos no mesmo formato
serão realizados com a presença de escritórios de advocacia e bancos de investimento.
Interessados em participar destes encontros devem
entrar em contato com nossa equipe por meio dos canais
de contato aqui listados.

Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos:
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862 - 1730
www.spnegocios.com
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São Paulo Tech Week 2019
confirmada
Chegando a sua 5ª edição em 2019, a São Paulo Tech Week, maior
festival de Inovação do mundo em número de eventos (superando a
London Tech Week em 2018), já tem data para acontecer. A semana,
que visa posicionar São Paulo como o maior polo de Inovação da
América Latina, acontece entre os dias 23 e 29 de novembro.
O festival é realizado pela SP Negócios e conta com a chancela da
Prefeitura de São Paulo, atraindo e conectando empresas, hubs de
tecnologia e inovação, e entusiastas.
Para saber mais sobre o festival, como ser um patrocinador e quais
as outras formas de participar, acesse www.saopaulotechweek.com
ou escreva para sptw@spnegocios.com.
SÃO PAULO TECH WEEK 2018 EM NÚMEROS
* R$ 10 milhões movimentados
* 51 mil participantes
* 313 eventos espalhados por toda a São Paulo
* 20 delegações internacionais presentes

SP Tech Week 2018. Foto: Acervo SP Negócios

Oportunidades de investimento
Plano Municipal de Desestatização
Concessão do Mercadão e Kinjo Yamato

Mercao Municipal de São Paulo. Foto: Google

Em abril, a Prefeitura de São Paulo deu início ao processo para
concessão do Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, e do
Mercado Kinjo Yamato, ambos localizados na região central da
cidade.
A concessão visa a restauração, exploração e manutenção dos
ativos pelo período de 25 anos.
A modalidade da licitação é concorrência internacional e
o critério de julgamento é o de maior outorga fixa concedida à
PMSP, sendo o valor mínimo de R$ 27 milhões. A outorga variável anual será calculada a partir da receita bruta anual obtida pela
concessionária e a expectativa é a de que o CAPEX seja de cerca
de R$87 milhões.
Atualmente, o Mercadão conta com 290 boxes, oferecendo 350
toneladas de alimento por dia. Juntamente com o Mercado Kinjo
Yamato, a área da concessão soma 27 mil m².

Alienação de Imóveis
Entre os itens que integram o plano, está a alienação de imóveis. No dia 1º de maio, a Prefeitura lançou
mais um edital para venda imobiliária. Desta vez, será a propriedade localizada na Avenida Professor Alceu
Maynard Araújo, zona sul da capital. O vencedor da licitação será aquele que apresentar a maior oferta de
compra, sendo o valor mínimo de R$ 49.510.000,00. Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, que
atendam as condições estabelecidas na legislação pertinente e no Edital.
O recebimento dos envelopes será no dia 03 de junho, das 9h às 10h30, na Sala Olido, localizada na
Avenida São João, 473, térreo. A sessão de abertura das propostas ocorrerá no mesmo dia, a partir das 10h30.
Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos:
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862 - 1730
www.spnegocios.com

