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pelas empresas ETC Empreendimentos e Tecnologia em 
Construções LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.193.191/0001-43, 
e Schunck Terraplanagem e Transportes EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 56.125.891/0001-67, de acordo com o Termo de 
Constituição de Consórcio nº 044446213, no valor proposto 
de R$ 34.776.210,24(9CL)) (trinta e quatro milhões, sete-
centos e setenta e seis mil, duzentos e dez reais e vinte e 
quatro centavos), na data-base de outubro/2020, conforme 
Proposta Comercial constante do documento SEI nº 035078568, 
para execução da 1 ª Etapa da Urbanização da Favela Jardim 
Colombo, incluindo a canalização do córrego Jardim Colombo, 
implantação parcial do parque linear e serviços de infraes-
trutura, sob o regime de empreitada por preços unitários, por 
ter apresentado o menor preço e atendido integralmente às 
disposições do Edital.

II – Em decorrência, AUTORIZO a emissão de Nota de Em-
penho de Recursos – NER no importe de R$ 5.193.907,49 
(cinco milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e sete 
reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 7 (sete) 
meses do Cronograma Físico-Financeiro constante da Proposta 
Comercial nº 035078568, às fls. 13 e 14, relativo ao exercício 
de 2021, em favor do Consórcio ETC&SCHUNCK, inscrito no 
CNPJ nº 41.953.636/0001-35, onerando a dotação nº 86.14.16
.451.3002.3357.4.4.90.51.00.03, bem como os cancelamentos 
orçamentários cabíveis, se houver.

III – Com fundamento nos artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e 
artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO os 
servidores George Artur Falsetti, RF nº 507.939.2, e Eduardo 
Sabá de Araujo Abreu, RF nº 880.458.3, como, respectivamen-
te, fiscal titular e fiscal suplente.

IV – Publique-se.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2017/0000707-4 HSPM. TERMO 

166/2021 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Con-
tratada: : ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA - EPP – 
CNPJ: 58.291.725/0001-66. Objeto: Contratação de Serviços 
de “Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Elé-
tricos e Mecânicos”. Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) 
meses a partir de 18 de junho de 2021, nos termos do item 01 
de sua cláusula terceira, o termo 252/2018 de Contrato, sem re-
ajuste. Valor Contratual: R$ 68.105,16. Dotação Orçamentária: 
02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00.17.99, conforme Nota 
de Empenho nº 2.077/2021. Ficam mantidas as demais disposi-
ções contratuais não alteradas pelo presente termo.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0003415-0 HSPM. TERMO 

150/2021 DE CONTRATO.Contratada: MEDICAL CHIZZOLINI 
LTDA – CNPJ nº 25.067.657/0001-05. Objeto: Fornecimento 
de Insumos de Laboratório. Prazo: 12 (doze) meses a partir de 
25/05/2021. Valor Contratual: R$ 43.945,50. Dotação: 02.10.
10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.36.99, conforme Nota de 
Empenho nº 2.068/2021.

 COMPRAS

 PROCESSO Nº 6210.2021/0003789-2
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste 

processo administrativo, considerando que nele consta pa-
recer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade 
do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, e no Decreto Municipal nº 56.144/2015, 
AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 034/
AHM/2020, da qual o HSPM é órgão aderente, e a contratação 
da detentora VÍNCULA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A, CNPJ nº 01.025.974/0002-
73, para fornecimento de 03 unidades de Prótese cabeça de 
radio, composto por cabeça e haste, estéril, confeccionado liga 
cromo-cobalto ou liga de titânio, sendo a cabeça em tamanhos 
variáveis, no valor unitário de R$ 2.850,00 e valor total de R$ 
8.550,00. Prazo de Realização da Despesa: 12 meses. Os preços 
estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos 
autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 
02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva 
nº 2192/2021.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Ro-
drigues de Miranda, RF: 857.550.9; José Moussa Chalouhi, RF: 
853.184.6; Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0; Pedro 
Pereira da Costa, RF: 853.331.8; Ricardo Carvalho Mallozi, 
RF: 881.025.7; Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, para atuarem 
em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução 
contratual.

IV – Publique-se.

 6210.2021/0004384-1
Despacho AutorizatórioI – À vista dos elementos cons-

tantes nos autos deste processo administrativo, e conside-
rando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao 
enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, tem vista o caráter emergencial, AU-
TORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa 
CIRURGICA KD LTDA - EPP, CNPJ nº 09.260.071/0001-06, menor 
preço cotado, para fornecimento dos seguintes itens: item 01 - 
400.000 peças de Luva para procedimento não cirúrgico, não 
estéril, uso único, confeccionada em borracha nitrílica, tamanho 
G, valor unitário R$ 0,7697 e valor total R$ 307.880,00; item 02 
- 800.000 peças de Luva para procedimento não cirúrgico, não 
estéril, uso único, confeccionada em borracha nitrílica, tamanho 
M, valor unitário R$ 0,7697 e valor total R$ 615.760,00; Valor 
total da contratação: R$ 923.640,00. Prazo de Realização da 
Despesa: até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil se-
guinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva 
nº 2.103/2021.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na 
fiscalização da execução contratual .

IV - Publique-se.

 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0003415-0 HSPM. TERMO 

150/2021 DE CONTRATO.Contratada: BOSTON SCIENTIFIC 
DO BRASIL LTDA – CNPJ nº 01.513.946/0001-14. Objeto: 
Fornecimento de Material Médico Hospitalar (Cateter Guia 
para Angioplastia Coronária). Prazo: 12 (doze) meses a partir 
de 25/05/2021. Valor Contratual: R$ 44.323,50. Dotação: 02.1
0.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.06.36.99, conforme Nota de 
Empenho nº 1.966/2021.

GLOBAL, que ocorrerá a partir das 10:00 horas do dia 15 
de junho de 2021, pelo endereço eletrônicowww.comprasnet.
gov.br.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no Edital.

CONSULTA DO EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e obtido 

nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.com-

prasnet.gov.br.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI n° 6066.2020/0001090-7
I. À vista do contido no presente, em especial manifes-

tações da Divisão de Contratos e Licitações (045083892), 
da Coordenadoria de Administração e Finanças (045112118) 
da Assessoria Técnica e Jurídica - ATAJ (045225136) e nos 
termos das competências delegadas pela Portaria SMUL nº 
9 de 17 de Fevereiro de 2021, AUTORIZO o aditamento do 
Contrato 04/2020/SEL, de prestação de Serviços Telefônico 
Fixo Comutado (STFC) por meio de entroncamentos digitais 
e serviços de discagem direta a ramal (DDR), firmado com a 
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
02.558.157/0001-62, detentora da Ata de Registro de Preços 
nº 008/SG-COBES/2019, visando o acréscimo de 25% (vinte e 
cinco por cento) no valor do contrato a partir de 01/06/2021, 
considerando que a Coordenadoria de Gestão da Rede Munici-
pal Publica – ILUME passou a fazer parte da Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, conforme Art. 95 do 
Decreto 60.061 de 03 de Fevereiro de 2021, passando o valor 
estimado mensal do contrato de R$ 837,93 (oitocentos e trinta 
e sete reais e noventa e três centavos) para R$ 1.046,30 (mil e 
quarenta e seis reais e trinta centavos), perfazendo o valor total 
estimado do contrato, com acréscimo, de R$ 11.195,41 (onze 
mil cento e noventa e cinco reais quarenta e um centavos) con-
forme demonstrativo acostado em sei 045083304.

II. AUTORIZO a emissão da nota de empenho, para abarcar 
a despesa, onerando a dotação orçamentária nº 99.10.15.122.3
024.2.100.3.3.90.39.00.08.

III. APROVO a Minuta de Termo Aditivo anexada em doc. 
(045083830)

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI n° 6066.2020/0002804-0 
I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

manifestação da Divisão de Orçamento e Finanças em doc. 
SEI (045118507), e nos termos da competência delegada pela 
Portaria nº 09/2021/SMUL.G no art. 3°, inciso XX, AUTORIZO 
o empenhamento de R$ 409.543,75 (quatrocentos e nove mil 
quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) 
para despesas com Serviços de SUSTENTAÇÃO DE INFRAES-
TRUTURA de Tecnologia da Informação e Comunicação, para 
suporte e operação dos negócios da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento - SMUL, emitidas em favor da EM-
PRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM / SP S/A. , 
inscrita sob o CNPJ nº43.076.702/0001-61, onerando a dotação 
37.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00 conforme Nota de 
Reserva com Transferência nº 30.381/2021 (045118501).

II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a SMUL/CAF/DOF para a emissão da respectiva 

Nota de Empenho e o que mais couber.

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/SEHAB/2021
PROCESSO SEI Nº 6014.2021/0001121-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 700 KG DE AÇÚCAR REFINADO.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - À vista dos elementos que instruem o presente, em 

especial o Termo de Referência nº 043298739 e as informações 
prestadas pela SEHAB/DAF/DIL no documento nº 043301195, 
que ACOLHO, e o Parecer SEHAB/AJ nº 045097663, que ADO-
TO como razão de decidir, e no uso das atribuições a mim 
conferidas pela Portaria nº 064/20 – SEHAB.G, AUTORIZO, com 
fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, 
na Lei Municipal nº 13.278/2002, nos Decretos Municipais nº 
44.279/2003 e nº 54.102/2013, respectivas alterações e em 
demais normas aplicáveis à espécie, a contratação direta por 
dispensa de licitação, em razão do pequeno valor, da empresa 
Alpick Comercio de Alimentos e Serviços Eireli, inscrita no 
CNPJ nº 35.991.410/0001-26, situada na Rua Jacob Pick Biten-
court, n° 40, Freguesia Do Ó, São Paulo/SP, CEP: 02.910-070, 
para fornecimento de 700 Kg (setecentos quilos) de açúcar re-
finado conforme proposta comercial juntada no documento SEI 
nº 045004139, no valor unitário de R$ 3,30 (três reais e trinta 
centavos), perfazendo a importância de R$ 2.310,00 (dois mil, 
trezentos e dez reais).

II – Os materiais deverão ser entregues em apenas 1 
(uma) parcela, em até 10 dias corridos da confirmação de 
recebimento da Nota de Empenho pela empresa, observadas 
as demais condições e especificações do Termo de Referência 
nº 043298739.

III – Em decorrência, AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho de Recursos no valor de R$ 2.310,00 (dois mil, 
trezentos e dez reais) em favor da empresa Alpick Comer-
cio de Alimentos e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ nº 
35.991.410/0001-26, onerando a dotação nº 14.10.16.122.3
024.2100.33903000.00, bem como o cancelamento do saldo 
remanescente da Nota de Reserva correspondente.

IV – Com fundamento no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e no 
art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, bem como na in-
dicação da SEHAB/DAF/DIA/ALMOXARIFADO no documento nº 
043221538, DESIGNO como fiscais titular e suplente, respec-
tivamente, os servidores Sérgio Roberto de Moraes Araújo, 
RF nº 581.613.1/2, e Francisco Luiz Talio, RF nº 631.539.9/1.

 CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/SEHAB
PROCESSO ELETRÔNICO SEI 6014.2019/0002921-1
OBJETO: EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA 

FAVELA JARDIM COLOMBO, INCLUINDO A CANALIZAÇÃO DO 
CÓRREGO JARDIM COLOMBO, IMPLANTAÇÃO PARCIAL DO 
PARQUE LINEAR E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO PAULO.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
I – À vista dos elementos contidos nos autos, em especial 

as atas da Comissão Permanente de Licitação constituída pela 
Portaria nº 04/SEHAB.G/2021, que ACOLHO e ADOTO como 
razão de decidir, e no uso das atribuições a mim conferidas 
pela Portaria nº 064/20 - SEHAB.G, HOMOLOGO, com fun-
damento no art. 43, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 
18, §2º, I do Decreto Municipal nº 44.279/03, a Concorrência 
nº 002/2019/SEHAB, conduzida pelo processo em epígrafe, e 
ADJUDICO o objeto em favor do Consórcio ETC&Schunck, 
inscrito no CNPJ nº 41.953.636/0001-35 (044606045), formado 

cipal) e Lote B (cota reservada) (cobertor infantil), valor unitário 
R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos), para 
ambos os lotes. Aberto o prazo recursal, a empresa SARMUNG 
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EIRELI, CNPJ 54.368.410/0001-
19, manifestou intenção de recorrer para os ITENS 01 - Lote A 
(cota principal) e Lote B (cota reservada) (cobertor solteiro) e 
ITEM 03 - Lote B (cota reservada) (cobertor liso solteiro), ale-
gando o seguinte: “Quanto ao não atendimento do item 9.2.5, 
a, do Edital – Qualificação técnica, quantitativo não demons-
trado em Anexos.” Diante disso, a Sra. Pregoeira decide abrir 
prazo para cadastramento de razões e contrarrazões, conforme 
estabelecido no item 11 do Edital. Fica ainda aberto prazo 
para entrega da documentação original. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme, vai 
assinada por todos. Eu, Marcia Cristine Osterlein a lavrei, e os 
membros acima citados conferiram.

solteiro), valor unitário R$ 45,77 (quarenta e cinco reais e 
setenta e sete centavos) e ITEM 03 - Lote B (cota reservada) 
(cobertor liso solteiro), valor unitário R$ 11,80 (onze reais e 
oitenta centavos) à empresa B.G.F. COMERCIO DE CONFEC-
COES E CALCADOS LTDA, CNPJ 18.820.891/0001-50. O ITEM 
01 - Lote B (cota reservada) (cobertor solteiro), valor unitário 
R$ 49,20 (quarenta e nove reais e vinte centavos) e ITEM 02 - 
Lote B (cota reservada) (cobertor casal), valor unitário R$ 54,00 
(cinquenta e quatro reais) à empresa SILVENINA UNIFORMES 
LTDA, CNPJ 18.386.337/0001-44. O ITEM 02 - Lote A (cota prin-
cipal) (cobertor casal), valor unitário R$ 53,91 (cinquenta e três 
reais e noventa e um centavos) à empresa COMERCIAL GETRIX 
EIRELI, CNPJ 03.488.409/0001-97. O ITEM 03 - Lote A (cota 
principal) (cobertor liso solteiro), valor unitário R$ 11,00 (onze 
reais), à empresa NACIONAL TEXTIL COMERCIO LTDA, CNPJ 
21.025.124/0001-00. Finalmente à empresa ALAIDE RAISI ZA-
NOLLO, CNPJ 08.944.032/0001-57, o ITEM 04 Lote A (cota prin-

 FAZENDA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM
ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO nº: 48/2021 - Aplicação de penalidade
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 6017.2020/0009571-9 – H. E. JUSSANI - ME - CNPJ N.º32.264.983/0001-60
PROCESSO DE PAGAMENTO 6017.2021/0001644-6
INTERESSADA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Assunto: DEFESA PRÉVIA
Prezados,
Servimo-nos do presente para, nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, NOTIFICAR 

essa digna empresa, na pessoa do seu representante legal, acerca das seguintes infrações contratuais:
ITEM CONTRATUAL VIOLADO DESCRIÇÃO DO FATO PREVISÃO CONTRATUAL 

DA PENALIDADE
PENALIDADE

Cláusula segunda item 2.2.2 do termo de contrato
LOTES 2 Item 2 e Item 3 foram entregues com atraso de 13 dias alinea “a” do item 7.2 

do termo de contrato
R$ 10.392,00

Cláusula segunda item 
2.2.3 e item 2.4 do 
termo de contrato

LOTE 4 Item 1 da data do dia 04/12/2020 ao dia 17/12/2020 houve o atraso de 13 dias, após a solicitação da troca dos itens, a 
empresa deveria ter entregue os itens no dia 21/12/2020, porém so houve a entrega dos produtos no dia 06/01/2021, totalizando 
assim 16 dias de atraso.*

alinea “a” do item 7.2 
do termo de contrato

R$ 13.856,00

TOTAL R$ 24.248,00

As penalidades acima discriminadas estão previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Garante-se a apresentação de DEFESA PRÉVIA1, acompanhada de documentação probatória, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a partir da publicação desta.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas nesta Divisão de Compras e Contratos, situada no Rua Líbero Badaró, 190 – 17.o 

andar – Centro, telefone: (11) 2873-7577, onde o referido processo se encontra com vistas franqueadas a Vossa Senhoria. Ressal-
tamos que a defesa prévia deverá ser encaminhada em vias originais e recepcionada, até o prazo limite estabelecido, no setor de 
Protocolo no horário de atendimento das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São Paulo - SP e/ou, recepcionado, 
tempestivamente, nesta Divisão, através do e-mail: dicomequipe@prefeitura.sp.gov.br .

1 Caso não ocorra a apresentação de defesa prévia, ou esta seja apresentada fora do prazo legal, será prontamente indeferida 
por intempestividade e será lavrado Despacho de Apenação para aplicação das respectivas multas.

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM
ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO nº: 47/2021 - Aplicação de penalidade
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 6017.2019/0072950-3 – ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ 

N.º17.153.081/0005-96
PROCESSO DE PAGAMENTO 6017.2020/0047695-0
INTERESSADA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Assunto: DEFESA PRÉVIA
Prezados,
Servimo-nos do presente para, nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, NOTIFICAR 

essa digna empresa, na pessoa do seu representante legal, acerca das seguintes infrações contratuais:
ITEM CONTRATUAL VIOLADO DESCRIÇÃO DO FATO PREVISÃO CONTRATUAL DA PENALIDADE PENALIDADE

Item 3.2.1 alínea "e" do termo de referencia
Rotinas liberadas para impressão desde o início do contrato foram efetuadas com atraso. As posta-
gens que ocorreram com atraso em setembro seguem listadas na planilha 035095338, com o cálculo 
de dias de atraso de postagens.

Termo de Contrato 17/2020 alinea 10.2.”g” R$ 232,66

Item 3.3.3 alínea “g” do termo de 
referencia

Perda do desconto referente ao código 02D, em virtude da não aprovação do ATO das rotinas 
SF858178 e SF859605. Assim, no dia 25/09/20, foram postadas 5.729 notificações, referentes à pri-
meira rotina; e 32.698 notificações, referentes à segunda (conforme email 035081149). Isso acarretou 
num acréscimo indevido no contrato dos Correios no valor de R$ 29,73 e R$ 169,70, respectivamente, 
totalizando R$ 199,43 (conforme email 035081202)

Termo de Contrato 17/2020 alinea 10.2.”f” R$ 213,71
Item 3.3.3 alínea “o” do termo de 
referencia

Perda do desconto referente ao código 02D, em virtude da não aprovação do ATO das rotinas 
SF858178 e SF859605. Assim, no dia 25/09/20, foram postadas 5.729 notificações, referentes à pri-
meira rotina; e 32.698 notificações, referentes à segunda (conforme email 035081149). Isso acarretou 
num acréscimo indevido no contrato dos Correios no valor de R$ 29,73 e R$ 169,70, respectivamente, 
totalizando R$ 199,43 (conforme email 035081202)

Termo de Contrato 17/2020 alinea 10.2.”h” R$ 24,19
TOTAL R$ 470,56

As penalidades acima discriminadas estão previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Garante-se a apresentação de DEFESA PRÉVIA1, acompanhada de documentação probatória, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a partir da publicação desta.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas nesta Divisão de Compras e Contratos, situada no Rua Líbero Badaró, 190 – 17.o 

andar – Centro, telefone: (11) 2873-7577, onde o referido processo se encontra com vistas franqueadas a Vossa Senhoria. Ressal-
tamos que a defesa prévia deverá ser encaminhada em vias originais e recepcionada, até o prazo limite estabelecido, no setor de 
Protocolo no horário de atendimento das 9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São Paulo - SP e/ou, recepcionado, 
tempestivamente, nesta Divisão, através do e-mail: dicomequipe@prefeitura.sp.gov.br .

1 Caso não ocorra a apresentação de defesa prévia, ou esta seja apresentada fora do prazo legal, será prontamente indeferida 
por intempestividade e será lavrado Despacho de Apenação para aplicação das respectivas multas.

 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – 
DICOM

ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE 
COMPRAS E CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO nº: 49/2021 - Aplicação de penalidade
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO6017.2020/0007605-6 

–  BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ : 
00.360.305/0001-04

PROCESSO DE PAGAMENTO 6017.2021/0015101-7
INTERESSADA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Assunto: DEFESA PRÉVIA
Prezados,
Servimo-nos do presente para, nos termos do artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, NOTIFI-
CAR essa digna empresa, na pessoa do seu representante legal, 
acerca das seguintes infrações contratuais:
I T E M  C O N T R AT UA L 
VIOLADO

DESCRIÇÃO DO 
FATO

PREVISÃO CONTRATUAL DA PENA-
LIDADE

P E N A L I -
DADE

Cláusula Quinta - A prestação de contas de informações 
relativas à arrecadação dos tributos e demais receitas públicas 
do Município de São Paulo será controlada por sua unidade 
centralizadora e efetuada por meio de transmissão eletrônica 
de dados:

I - Até o primeiro dia útil seguinte à data de arrecadação 
quando se tratar dos convênios do tipo "código de barras" nú-
meros 0000, Multa de Trânsito Segmento 7, 5701, 5705 e 5889;
 Atraso médio de 132 dias na remessa de registros 
e/ou arquivos de pagamento referentes ao convênio 5701, con-
forme planilha 042094492

Cláusula Décima Sexta - Sem prejuízo da aplicação 
das demais penalidades previstas na Lei 8 .666/93 e na Lei 
13.278/2002, o agente arrecadador ficará sujeito às seguintes, 
com observância do procedimento previsto no artigo 54 do 
Decreto n° 44.279/2003

I- multa de R:$ 0,04 (quatro centavos de real) por registro, 
por dia de atraso, apurado em dias corridos, na hipótese de 
descumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 
quinta, relativamente á prestação de contas realizada por meio 
de transmissão eletrônica de dados.

Multa de R$ 9.600,72 (nove mil e seiscentos reais e setenta 
e dois centavos)

As penalidades acima discriminadas estão previstas no 
Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

Garante-se a apresentação de DEFESA PRÉVIA1, acompa-
nhada de documentação probatória, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da publicação desta.

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas nesta Divisão 
de Compras e Contratos, situada no Rua Líbero Badaró, 190 – 
17.o andar – Centro, telefone: (11) 2873-7317, onde o referido 
processo se encontra com vistas franqueadas a Vossa Senhoria. 
Ressaltamos que a defesa prévia deverá ser encaminhada em 
vias originais e recepcionada, até o prazo limite estabelecido, 
no setor de Protocolo no horário de atendimento das 9h às 17h, 
situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São Paulo - SP e/
ou, recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, através do 
e-mail: dicomequipe@prefeitura.sp.gov.br .

1 Caso não ocorra a apresentação de defesa prévia, ou 
esta seja apresentada fora do prazo legal, será prontamente 
indeferida por intempestividade e será lavrado Despacho de 
Apenação para aplicação das respectivas multas.

 LICENCIAMENTO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n°: 002/2021/SMUL – Processo nº. 

6068.2021/0003995-9
Encontra-se aberto na SECRETARIA MUNICIPAL DE UR-

BANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL, o EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – SMUL, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, COM O 
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA 
SUA INSTALAÇÃO, BEM COMO A RETIRADA E DESCARTE 
DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE INSTRUMENTO, 
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS-
MO E LICENCIAMENTO – SMUL, do tipo MENOR VALOR 

d838564
Realce


