FATO RELEVANTE
SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ 62.002.886/0001-60
COMPANHIA ABERTA

A São Paulo Turismo S.A. (“SPTURIS” ou “Companhia”) vem informar ao
mercado e aos seus acionistas acerca da publicação, na data de hoje, no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo, da CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº
001/2020, cujo objeto é a concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi para
reforma, gestão, manutenção, operação e exploração, por particulares.
O recebimento dos envelopes dar-se-á até às 09:30h do dia 06.11.2020 no Setor
de Protocolo da São Paulo Turismo (ao lado da recepção da sede
administrativa), à Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão 35 – Parque Anhembi –
Santana – São Paulo – SP. Não serão recebidos envelopes que não estejam
lacrados, nem após o horário limite ou entregue em local diferente do
determinado.
A Sessão Pública para a abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia,
a partir das 10:00h, na Sala 3 do Palácio das Convenções do Anhembi, à Av.
Olavo Fontoura, 1209 – Portão 35 – Parque Anhembi –São Paulo – SP. Não
serão recebidos envelopes durante a Sessão Pública.
Os interessados poderão consultar e/ou retirar o Edital e seus Anexos por meio
de
download
nos
sites
www.spturis.com
e
http://enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou junto à Gerência de Compras da São
Paulo Turismo, na Rua Professor Milton Rodrigues, s/nº – Portão 31 – Setor I –
Parque Anhembi – Santana – São Paulo – SP, devendo apresentar CDR/DVD/Pendrive para gravação), em dias úteis, no horário das 10:00h às 12:00h
e das 14:00h às 17:00h, quando será preenchido protocolo de retirada com os
dados do interessado (Razão Social/Nome completo, CNPJ/CPF, endereço,
telefone, e-mail para contato).
Os documentos de habilitação e a proposta comercial serão elaborados com
perfeito conhecimento, pelos licitantes, da área da concessão, os quais não

poderão invocar qualquer insuficiência de dados a ela relacionados como óbice
para a participação na licitação ou para a plena execução do contrato.
Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília.
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através do e-mail
comissaoespecial@spturis.com.
Por fim, a Companhia informa que manterá seus acionistas informados acerca
do tema que trata o presente Fato Relevante.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.

FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores

