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 TERMO DE COOPERAÇÃO
Extrato – Acordo de Cooperação
PARTÍCIPES: O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, com sede no Edifício 
Matarazzo - Viaduto do Chá, nº 15 - 10º andar, Centro, São 
Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.599.447/0001-00, 
doravante referida simplesmente como CGM-SP, neste ato 
representada pelo Controlador Geral do Município, DANIEL 
GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS, e o TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no 
CNPJ/MJ sob o nº 12.978.037/0001/78, com interveniência do 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, doravante referida simplesmente como MPC-RN, 
ambos com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 690, Petrópolis, 
Natal/RN, neste ato representados respectivamente, pelo Presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 
PAULO ROBERTO CHAVES ALVES, e pelo Procurador-Geral do 
Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 
THIAGO MARTINS GUTERRES.

OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem por 
objeto a mútua cooperação entre os partícipes para o com-
partilhamento e intercâmbio de informações e conhecimentos 
técnicos, com a finalidade específica de viabilizar a utilização, 
pelo MPC-RN, do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais 
dos Agentes Públicos do Município de São Paulo – SISPATRI, de 
autoria da PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e 
Comunicação de São Paulo.

VIGÊNCIA: - O presente TERMO DE COOPERAÇÃO vigerá 
pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua 
assinatura.contados da data da assinatura (30/04/2021).

 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 PROCESSO SEI Nº 6067.2019/0025871-6
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA em face da UNIÃO POPULAR DE 
MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 64.616.246/0001-75

À vista do teor do Decreto Municipal nº 60.207/2021, 
publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/05/2021 (doc. 
SEI nº 043510268), fica intimado a defesa (i) informando que 
houve a retomada da contagem dos prazos deste procedimento, 
de acordo com o inciso VI, parágrafo único, do artigo 1º, do 
Decreto Municipal nº 60.207/2021; e (ii) concedendo o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para atendimento do item (ii) do Des-
pacho Interno 039899422, que não havia fixado prazo para seu 
cumprimento, nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal nº 
55.107/2014 c/c artigo 23 da Lei Municipal nº 14.141/2006 e 
§2º do artigo 67 do Decreto Municipal nº 51.714/2020.

ADVOGADA: Aline Fernanda Costa Ribeiro - OAB/SP 
n.º 338.690-D

 INTIMAÇÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS DE PESSOA 
JURÍDICA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA 1ª COMISSÃO PRO-
CESSANTE PERMANENTE CONSTITUIDA PELA PORTARIA 
Nº 192/2019

PROCESSO Nº 6067.2019/0025869-4
DESPACHO:
I - Fica(m) intimado(s), perante a esta 1ª CPP da COR-

REGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, os representantes legais 
da pessoa jurídica INSTITUTO SÃO PAULO MELHOR (SPM), 
inscrita no CNPJ sob nº 07.208.563/0001-19, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias especifique as provas que pretende produzir 
no presente processo, justificando a respectiva pertinência pro-
batória. Caso requeira a produção de prova(s) testemunhal(ais), 
deverá apresentar o rol de pessoas na data designada para a(s) 
audiência(s), independentemente de intimação e sob pena de 
preclusão, conforme expresso no artigo 10 do Decreto Muni-
cipal n° 55.107/2014. II – Fica(m) cientes os representantes 
da mencionada pessoa jurídica que os prazos administrativos 
estão correndo normalmente no presente processo conforme 
regulamentado pelo Decreto nº 55.107, de 13 de maio de 2014, 
conforme o disposto no inciso VI, do Parágrafo único do Decreto 
Municipal nº 60.207, de 30 de abril de 2021, ressalvando-se 
que, enquanto perdurar o período de pandemia decorrente da 
COVID-19, o atendimento ao público se dará por meio do ende-
reço eletrônico cpp-par-corregedoriageral@prefeitura.sp.gov.br. 

 PROCESSO SEI Nº 6067.2019/0015475-9
Despacho da Comissão Processante CGM/CORR/CPP-

-PAR-2 Nº 043570862
CGM/CORR/CPP-PAR-2
Senhores Comissários 
I - Com base na retomada do curso dos prazos dos proces-

sos administrativos do Município de São Paulo, que versam so-
bre os procedimentos regulamentados pelo Decreto Municipal 
nº 55.107, de 13 de maio de 2014, tal qual determinado pelo 
artigo 1º, parágrafo único, inciso VI, do Decreto Municipal nº 
60.207/2021 (SEI nº 043570765), intime-se a defesa da pessoa 
jurídica G6 MULTISSERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.708.894/0001-22, 
para apresentação de defesa escrita em até 30 (trinta) 
dias, nos termos e para os fins do artigo 7º do Decreto Mu-
nicipal nº 55.107/2014, no presente Processo Administrativo 
de Responsabilização (PAR) de pessoa jurídica, tratado neste 
Processo SEI nº 6067.2019/0015475-9, sob pena de decreta-
ção da revelia, a teor do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
55.107/2014, em caso de superação do referido trintídio sem 
apresentação da peça de defesa escrita.

II - Outrossim, para o bom cumprimento da intimação da 
defesa mencionada no item I supra, fazer constar expressamen-
te que a concessão de acesso, bem como a vista a íntegra do 
presente PAR, poderá ser obtida, a partir da presente renovação 
de acesso dos defensores técnicos constituídos, dentre os 
usuários externos cadastrados no Sistema SEI, para acessarem 
integral e ininterruptamente o presente PAR por mais 365 (tre-
zentos e sessenta e cinco) dias, sem prejuízo da possibilidade 
de protocolização da referida peça de defesa escrita e outras 
quaisquer petições dirigidas à Comissão Processante condu-
tora dos trabalhos no presente PAR, por meio do link http://
processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx, do Portal 
de Processos Administrativos, na opção "Requerimento, Assi-
natura, e Comunique-se Eletrônicos", seguindo-se os passos 
e as orientações lá contidas para requerimento eletrônico nos 
processos digitais entabulados sob a plataforma SEI ou, ainda, 
se a defesa preferir, por meio do estabelecimento de contato 
com a Corregedoria Geral do Município de São Paulo, por meio 
de nossos respectivos emails institucionais (cgmcorregedoria@
prefeitura.sp.gov.br e cpp-par-corregedoriageral@prefeitura.
sp.gov.br), em razão do estado de emergência, decorrente da 
pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19).

III - Desde já, providencie a renovação do acesso dos 
defensores técnicos constituídos pelo prazo acima mencionado 
no item II supra, dentre os usuários externos cadastrados no 
Sistema SEI, para acesso integral ao presente, publicando-se 
o presente despacho no Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
(DOC), intimando-se a defesa na pessoa de seus defensores 
técnicos constituídos.

ADVOGADOS: Dr. Bruno Barchi Muniz, OAB/SP 306.213 
e Dr. Victor Barchi Losinskas, OAB/SP 306.109

 PROCESSO SEI Nº 6067.2019/0018844-0
Despacho da Comissão Processante CGM/CORR/CPP-

-PAR-2 Nº 043572835
CGM/CORR/CPP-PAR-2
Senhores Comissários
1.- Com base na retomada do curso dos prazos dos proces-

sos administrativos do Município de São Paulo, que versam so-
bre os procedimentos regulamentados pelo Decreto Municipal 
nº 55.107, de 13 de maio de 2014, tal qual determinado pelo 

REGISTRO DE PREÇO nº 140/2020 - SMS -G, Nota de Empenho 
nº 1133/2021, Processo Administrativo nº 6210.2021/0003463-
0. Outrossim, informamos que o prazo para oferecimento de 
Defesa Prévia, se assim o desejar, é de 5 (cinco) dias úteis, nos 
termos do previsto § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
e suas alterações, a qual poderá ser enviada para o e-mail 
hspmdai@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a Seção 
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua 
Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, São Paulo.

BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Notificação de Penalidade – Nota de Empenho: 20665 / 

2020.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 2% 
sobre o valor de R$ 1.144.922,18 (um milhão, cento e quarenta 
e quatro mil novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) 
correspondente a R$ 22.898,44 (vinte e dois mil, oitocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), em virtude 
do não atendimento de eventuais exigências formuladas pela 
Fiscalização, previsto no subitem 8.1.4 do item 8.1 da CLÁU-
SULA VIII - PENALIDADES do Termo 566/2019 de Contrato, 
Nota de Empenho nº 20665/2020, Processo Administrativo nº 
6210.2019./0005768-7. Outrossim, informamos que o prazo 
para oferecimento de Defesa Prévia, se assim o desejar, é de 5 
(cinco) dias úteis, nos termos do previsto § 2º do artigo 87 da 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, a qual poderá envia-
da para o e-mail hspmdai@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada 
junto a Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autar-
quia na Rua Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, São Paulo.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 BENEFÍCIOS

 EXTINÇÃO DE PENSÃO
6310.2021/0000659-1 - SILENE MARQUES FERNAN-

DES TRACANELLA - À vista das informações e com base 
no artigo 21, I e parágrafo único do artigo 22, todos da Lei 
n° 15.080/2009, JULGO EXTINTA a pensão , a partir de 
20/09/2020

6310.2021/0000660-5 - VITOR FERNANDES DOS SAN-
TOS - À vista das informações e com base no artigo 21, I e 
parágrafo único do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009, 
JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 23/09/2020.

6310.2021/0000687-7 - ZILMA CURSINO - À vis-
ta das informações e com base no artigo 30, “a” da Lei n° 
7447/70, JULGO EXTINTA, a cota parte de pensão, a partir de 
10/09/2020, recalculando-se o benefício nos termos do § único 
do mesmo artigo.

6310.2021/0001036-0 - DELICE VIEIRA DOS SANTOS - 
À vista das informações e com base no artigo 23, I e parágrafo 
único do artigo 24, todos da Lei n° 9.157/80, JULGO EXTINTA 
a pensão, a partir de 23/03/2021.

 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO
SEI 6310.2021/0001408-0 RAFAELA BRUNO FORNERETO e 

LUIS GERALDO FORNERETTO
6310.2021/0001471-3 FLOREAL MARIM BOTIAS JUNIOR e 

WILMA APARECIDA SOARES
6310.2021/0000851-9 MARIA HERMINIA DA SILVA CORREIA
6310.2021/0000928-0 MARIA DE LOURDES ANDRADE
6310.2021/0000859-4 LIGIA MIRANDA AZEVEDO
6310.2021/0001470-5 SANDRA REGINA CRUZ
Autorizo, de conformidade com a competência de-

legada pelo Titulo de Nomeação n° 191, publicado no 
DOC em 01/10/2019, a quitação do débito hipotecário, por 
ter o IPREM , recebido do (s) devedor (es)a totalidade dos seus 
créditos, razão pela qual dá ampla e geral quitação, para nada 
mais pretender a este título.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 DESPACHO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
PROCESSO SEI 6067.2021/0002490-5

PORTARIA nº 104/2021/CGM-G
DANIEL FALCÃO, Controlador Geral do Município de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, EXPEDE a presente 
Portaria: 

I - Cessando, a partir de 26/04/2021, os efeitos do ato que 
designou as servidoras públicas municipais, efetivas e estáveis, 
ANA PAULA BIRRER, R.F. nº 738.644-3/1, Procuradora do Mu-
nicípio de São Paulo e DAYANA DE SIQUEIRA DALBELO, R.F. nº 
727.051-8/1, Assistente de Gestão de Políticas Públicas, para 
comporem a Comissão Processante constituída pela Portaria nº 
85/2021/CGM-G, respectivamente, nas condições de Presidente 
e de Comissária (SEI's nºs 041478476 e 041478476), bem como 
designando, a partir daquela mesma data, em sua substituição, 
os servidores públicos municipais, efetivos e estáveis, OTAVIO 
HENRIQUE SIMÃO e CUCINELLI, R.F. nº 800.790-0/1, Procurador 
do Município de São Paulo e RENATO CÉSAR DI PIETRO, R.F. 
nº 728.969-3/1, Assistente de Gestão de Políticas Públicas, 
para comporem e assumirem, respectivamente, as funções de 
Presidente e de Comissário, da referida Comissão Processante, 
no tocante à condução do presente PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ins-
taurado em face da pessoa jurídica RENOVAR SOLUÇÕES EM 
LICENCIAMENTO LTDA., CNPJ/MF nº 14.731.948/0001-21, 
pela prática de atos lesivos à Administração Pública Municipal, 
previstos na Lei Federal nº 12.846/2013, com supedâneo nos 
artigos 3º e seguintes, do Decreto Municipal nº 55.107/2014.

 Portaria
PORTARIA n° 106/CGM-G, de 28 de abril de 2021
Aprova a revisão nº 01 do Manual de Auditoria da Contro-

ladoria Geral do Município.
DANIEL FALCÃO, Controlador Geral do Município, no uso 

de suas atribuições legais e considerando as alterações promo-
vidas na estrutura organizacional da Controladoria Geral por 
meio da Lei 16.974/2018 e Decreto 59.496/2020;

RESOLVE:
Argo 1º - Aprovar a revisão nº 01 Manual de Auditoria da 

Coordenadoria de Auditoria Geral da Controladoria Geral do 
Município de São Paulo – disponível para consulta dos interes-
sados no site hps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
upload/controladoria_geral/Manual_de_AUDI_rev_01_publica-
cao_Abril_2021.pdf.

Argo 2º - As disposições deste Manual deverão ser obser-
vadas por todos os servidores da Coordenadoria de Auditoria 
Interna da Controladoria Geral do Município, na pratica dos 
atos por ele disciplinados.

Argo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada a Portaria CGM 130/2020.

Daniel Falcão
Controlador Geral do Município

 

 

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6210.2021/0003330-7
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE I – A vista dos ele-

mentos constantes nestes autos e pela competência que me foi 
delegada através da Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no 
D.O.C. de 07 de fevereiro de 2017, APLICO à empresa SEMEAR 
DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ nº 10.269.296/0001-02, a penali-
dade de multa no montante de R$ 705,60 (setecentos e cinco 
reais e sessenta centavos), que corresponde a 20% sobre o 
valor da Nota Fiscal nº 11045, em virtude do atraso na entrega 
do material, conforme previsto no subitem 8.1.3 do item 8.1 da 
Cláusula Oitava - Das Penalidades da Ata de Registro de Preços 
nº 545/2020 – SMS.G.

II – Prazo Recursal de 05 (cinco) dias úteis.
III – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0002456-1
Despacho Autorizatório I – À vista dos elementos cons-

tantes no procedimento administrativo em tela, no uso das 
atribuições conferidas no artigo 4º, inciso XV da Lei 13.766 
de 21 de janeiro de 2004, AUTORIZO a emissão da Ordem de 
Pagamento em favor da empresa DELL COMPUTADORES DO 
BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0001-10, referente as Notas 
Fiscais nºs 2878875, no valor de R$ 215.750,00 (duzentos e 
quinze mil, setecentos e cinquenta reais) e 2879080, no valor 
de R$ 215.750,00 (duzentos e quinze mil, setecentos e cin-
quenta reais), referente ao fornecimento de 100 unidades de 
Microcomputador Desktop.

II – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0003288-2
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I – A vista dos elementos constantes nestes autos e pela 

competência que me foi delegada através da Portaria nº 
21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de fevereiro de 
2017, APLICO à empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES EIRELI, CNPJ nº 24.768.176/0001-56, a penalidade de 
multa no montante de R$ 183,71 (cento e oitenta e três reais e 
setenta e um centavos), que corresponde a 14% sobre o valor 
da Nota Fiscal nº 5663, em virtude do atraso na entrega do 
material, conforme previsto no subitem 19.3.5 do item 19.3 da 
cláusula 19 – das penalidades do Edital de Pregão Eletrônico nº 
274/2020, Nota de Empenho nº 143/2021.

II – Prazo Recursal de 05 (cinco) dias úteis.
III – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0003280-7
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I – A vista dos elementos constantes nestes autos e pela 

competência que me foi delegada através da Portaria nº 
21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de fevereiro de 
2017, APLICO à empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA., CNPJ nº 12.927.876/0001-67, a penalidade de multa 
no montante de R$ 2.092,80, que corresponde a 20% sobre o 
valor da Nota Fiscal nº 225298, em virtude do atraso na entrega 
do material, conforme previsto no subitem 8.1.3 do item 8.1 da 
Cláusula Oitava - Das Penalidades da Ata de Registro de Preços 
nº 305/2020 – SMS.G.

II – Prazo Recursal de 05 (cinco) dias úteis.
III – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0002666-1
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídi-

ca desta Autarquia constante dos autos, que adoto como fun-
damento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 
de fevereiro de 2017, CONHEÇO da defesa prévia apresentada 
por MICROSUTURE INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS 
LTDA, CNPJ: 07.415.772/0001-33, por tempestiva, e no mérito 
NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-lhe, com fundamento no 
no subitem 6.3.5 do item 6.3 da CLÁUSULA SEXTA - PENALIDA-
DES do Termo 451/2020 de Contrato, a penalidade no montante 
de R$ 589,82 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois 
centavos), pelo atraso na entrega do material.

II - Prazo Recursal: 5 dias úteis.
III - Publique-se.

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Defesa prévia - Nota Fiscal 1964
ATA DE RP: 14/2020 – HSPM
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 20% sobre o 
valor de R$ 27.934,00 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e 
quatro reais) em virtude do atraso na entrega do item constan-
te na Nota Fiscal nº 1964, conforme previsto no subitem 9.3.5 
do item 9.3 da CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO nº 14/2020 – HSPM, Nota de Empenho 
nº 576/2021, Processo Administrativo nº 6210.2021/0003446-
0. Outrossim, informamos que o prazo para oferecimento de 
Defesa Prévia, se assim o desejar, é de 5 (cinco) dias úteis, nos 
termos do previsto § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
e suas alterações, a qual poderá ser enviada para o e-mail 
hspmdai@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a Seção 
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua 
Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, São Paulo.

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Defesa prévia - Nota Fiscal 1963
ATA DE RP: 14/20 -HSPM
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 20% sobre o va-
lor de R$ 10.744,00 (dez mil, setecentos e quarenta e quatro re-
ais) em virtude do atraso na entrega do item constante na Nota 
Fiscal nº 1963, conforme previsto no subitem 9.3.5 do item 9.3 
da CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO nº 14/2020 – HSPM, Nota de Empenho nº 647/2021, 
Processo Administrativo nº 6210.2021/0003238-6. Outrossim, 
informamos que o prazo para oferecimento de Defesa Prévia, se 
assim o desejar, é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do previsto 
§ 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, 
a qual poderá ser enviada para o e-mail hspmdai@hspm.sp.gov.
br ou ser protocolizada junto a Seção de Protocolo, Distribuição 
e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, nº 60, 2º andar, 
Aclimação, São Paulo.

MASTER MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 1160
Notificamos Vossa Senhoria, que esta empresa encontra-se 

na iminência de ser apenada com multa de 8% sobre o valor 
de R$ 3.574,56 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais 
e cinquenta e seis centavos), em virtude do atraso na entrega 
do ítem constante na Nota Fiscal nº 1160, Nota de Empenho 
nº 1216/2021, Processo Administrativo nº 6210.2021/0003560-
1. Outrossim, informamos que o prazo para oferecimento de 
Defesa Prévia, se assim o desejar, é de 5 (cinco) dias úteis, nos 
termos do previsto § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
e suas alterações, a qual poderá ser enviada para o e-mail 
hspmdai@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a Seção 
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua 
Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, São Paulo.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Defesa prévia - Nota Fiscal 50170
ATA DE RP 140/2020 SMS-G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 18% sobre o 
valor de R$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos) 
correspondente R$ 16,47 (dezesseis reais e quarenta e sete 
centavos) em virtude do atraso na entrega do item constante 
na Nota Fiscal nº 50170, conforme previsto no subitem 8.1.3 do 
item 8.1 da CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES da ATA DE 

d838564
Realce
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