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das atribuições dos Órgãos, uma vez que já foram estabelecidas 
a partir do Decreto nº 60.393/2021. O Sr. Henrique de Castilho 
Pinto nesse momento observou que, no seu entendimento, 
o Regimento Interno pode ir até o limite do Decreto e que 
eventuais melhorias podem ser propostas para inclusive alterar 
o Decreto, se for o caso. Com a palavra, o Presidente da ses-
são, Sr. Marcelo Akyama Florêncio, fez a consideração de que 
o Decreto acaba sendo genérico e o Regimento Interno não 
é o instrumento correto, mas que pode delimitar a atuação. 
Novamente com a palavra, o Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues sub-
meteu suas propostas de melhoria para a minuta de Regimento 
Interno com o objetivo de aprimorar a governança do Comitê 
de Investimentos. 5) O Sr. Henrique de Castilho Pinto comentou 
sobre sua preocupação quanto a definição dos limites opera-
cionais do IPREM quando já definida as diretrizes do Comitê de 
Investimentos e dos Conselhos. Quanto à operação, qual o grau 
de liberdade definido ou a ser definido para gestão dos investi-
mentos pelo IPREM. A Sra. Fernanda Felix Ferreira pediu a pala-
vra e informou que o Comitê, tendo caráter consultivo, seguiria 
o mesmo principio da Política de Investimentos. O Comitê de 
Investimentos participaria do processo, proporia e encaminharia 
para o Conselho Deliberativo para apreciação. A operação do 
IPREM, para não seguir determinada diretriz, deverá justificar o 
motivo para realizar a operação diferente do que foi estabeleci-
do. Novamente com a palavra, o Sr. Henrique de Castilho Pinto 
prosseguiu com seus comentários e sugeriu que na regulamen-
tação do IPREM conste a especificação da competência do 
Comitê de Investimentos quanto à observação exclusivamente 
dos recursos previdenciários. Também sugeriu que seja definido 
qual Conselho ou Órgão Colegiado observará os recursos/ativos 
que não são classificados como previdenciários. 6) Em assuntos 
gerais, a Sra. Fernanda Felix Ferreira informou que elaborará um 
novo texto do Regimento Interno considerando as sugestões 
dos membros do Comitê de Investimentos. O Sr. Henrique de 
Castilho Pinto comunicou que perdeu acesso a Unidade SEI Co-
mitê de Investimentos do IPREM. O Sr. Otávio Carneiro de Sou-
za Nascimento ponderou sobre a importância de se apresentar 
o estudo de fluxo de caixa de curto prazo do FUNPREV na 
próxima reunião do Comitê. Assim, o documento citado nesta 
ata será disponibilizado no processo nº 6310.2022/0001003-5. 
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Sessão da qual 
eu, Bruno Leme Ferreira da Silva, secretário, digitei e assino com 
os membros presentes do Comitê.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1267

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Processos da unidade CGM/CORR/CPP-PAR-1 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA 1ª COMISSÃO PRO-

CESSANTE PERMANENTE DE PROCESSO DE RESPON-
SABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (PAR)-CPP/PAR-
-1INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAPROCESSO SEI nº 
6067.2021/0024738-6Despacho SEI nº 073297690Interes-
sada: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA., inscrita 
no CNPJ/MF sob o n. 07.879.965/0001-45

Conceda-se acesso aos autos pelo tempo remanescente à 
conclusão dos trabalhos da Comissão Processante no presente 
processo administrativo, desde que o representante da pessoa 
jurídica tenha os devidos poderes de representação, ou no caso 
de advogado(a), que esses poderes tenham sido conferidos 
por quem os tenha, conforme o respectivo Contrato Social ou 
documento equivalente.

ADVOGADOS: Antonio Carlos de Freitas Júnior - OAB/SP 
nº 313.493, Thamires Vieira Pinheiro - OAB/SP nº 378.359, Ana 
Laura Ceneviva Miotto - OAB/SP nº 344.704, Andressa Yoko 
Nakashima Araújo - OAB/SP nº 394.228, Letícia Carneiro Mar-
ton Silva - OAB/RJ nº 210.853, Enzo Scatolin Camacho - OAB/
SP nº 457.152, Rodrigo de Jesus Genuncio de Carvalho - OAB/
SP nº 458.602, Yanka Gama Teixeira - OAB/SP 456.492 e Maísa 
Moreno Possebon - OAB/SP nº 443.011

 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 RETI-RATIFICAÇÃO DO DESPACHO PUBLI-

CADO EM 09/11/2022, PÁGINA 27, PARA FAZER 
CONSTAR O NÚMERO CORRETO DO DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO 
(PAR) - 6067.2021/0001214-1

Despacho da Comissão Processante CGM/CORR/CPP- 
-PAR-1 Nº 072411052.

Interessada: BV ARQUITETURA VERDE EIRELI (atual 
denominação de STEAGALL & VERONESE LTDA), inscrita 
no CNPJ sob o n. 13.869.575/0001-97

FICA INTIMADA a pessoa jurídica para apresentação de 
alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do arti-
go 15 do Decreto Municipal n. 55.107/2014

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1267

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Processos da unidade PGM/SAF/DRH 
6021.2022/0061585-8 - Gestão de Pessoas: Indeniza-

ção de Férias em Pecúnia
Despacho deferido
Interessado: DJALMA VENTURA - RF.: 503.436.1/3
DESPACHO Nº 490/2022 - PGM/CGGM
I - Nos termos da O.N. nº 002/94-S.M.A., republicada com 

texto final no DOC de 01/07/06, alterada pelas Orientações 
Normativas nº 003/SMG.G/08 e 01/2013-SEMPLA, DEFIRO o 
pagamento das férias relativas ao exercício de 2018 (30 dias), 
acrescidos de 1/3.

 COORDENADORIA GERAL DO 
CONSULTIVO

 DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DO 
CONSULTIVO

6021.2022/0021876-0-MARINA DE MELLO DEL GRAN-
DE. Requerimento de indenização. Buraco na via pública. Dano 
a veículo. Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º 
do Dec. nº 57.739/17, e à vista dos elementos constantes do 
presente, em especial a manifestação da AJC, INDEFIRO o pedi-
do de indenização formulado pelo interessado. A manifestação 
da AJC que fundamenta este despacho pode ser consultada 
pelo interessado no processo 6021.2022/0021876-0.

 6021.2022/0018880-1-REINALDO BARRIONUEVO ORI-
GUELA JUNIOR. Pedido de indenização por danos materiais. 
Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º do Dec. 
57.739/17 e à vista dos elementos constantes do presente, em 
especial a manifestação da AJC da CGC, que acolho, INDEFIRO 
o pedido de indenização formulado pelo requerente. A mani-
festação da AJC que fundamenta este despacho poderá ser 
consultada no processo nº 6021.2022/0018880-1.

PROCESSO: 6310.2022/0000445-0
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): ILZA MENDES PALLADINI 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 059916856, 
com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e nº 
52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e 
Lei nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância 
com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de 
manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0000342-0
ASSUNTO : INSCRIÇÃO DE PENSIONISTA(S) 
INTERESSADO : RAIMUNDO FELISMINO DA SILVA
PROCURADORA: TARCILA COUTINHO DE SOUSA OLI-

VEIRA - OAB/SP 347.919
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
059143773, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e Lei 
nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância com 
a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manu-
tenção previsto no artigo 1º, inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004468-1
INTERESSADO: Neusa Vieira Molina Vasconcelos
Comunicado IPREM/CGB/DCB/DP 073437036
Para dar andamento ao pedido formulado no processo nº 

6310.2022/0004468-1, com providências que lhe compete, 
FICA CONVOCADO o(a) Sr(a). Neusa Vieira Molina Vas-
concelos, nos termos do artigo 56, inciso II, do Decreto nº 
51.714/2010, a apresentar os documentos faltantes a esse Ins-
tituto - IPREM, encaminhando para o e-mail: rosadomingues@
prefeitura.sp.gov.br, para o que lhe está assinalado o prazo de 
05 (cinco) dias."

PROCESSO : 6310.2022/0005195-5
INTERESSADA : BRAZILIA CARDOZO DE SANTANA
ASSUNTO : Reestruturação de Cargos e Carreiras
A Divisão de Revisão de Beneficios em conjunto com a 

Coordenadoria de Beneficios, à vista das informações contidas 
no presente processo , em especial, telas do sistema de folha 
de pagamento constante no SEI 072294549 e aplicação da 
EC41 de 31/12/2003, INDEFERE o pedido de reestruturação 
de cargos e carreiras, uma vez que a presente pensão não está 
amparada pela paridade. 

Encaminhe-se à Coordenadoria da Gestão de Benefícios 
para publicação do ato.

PROCESSO : 6310.2022/0005060-6
INTERESSADA : BIRUTE JUCIUS FALCONI
ASSUNTO : Reestruturação de Cargos e Carreiras
A Divisão de Revisão de Beneficios em conjunto com a 

Coordenadoria de Beneficios, à vista das informações contidas 
no presente processo , em especial, telas do sistema de folha 
de pagamento constante no SEI 071893999 e aplicação da 
EC41 de 31/12/2003, INDEFERE o pedido de reestruturação 
de cargos e carreiras, uma vez que a presente pensão não está 
amparada pela paridade. 

Encaminhe-se à Coordenadoria da Gestão de Benefícios 
para publicação do ato.

ASSUNTO : Pedido de Vistas e Cópias
INTERESSADA : Mirian Luisa Lopez Ayala
1 - Defiro o pedido de Vistas e Cópias.
2 - Publique-se.
3 - Após à Divisão de Pensão para disponibilizar aces-

so por 30 dias, a partir da data de publicação, do processo 
6310.2022/0003512-7.

Após prazo estabelecido, concluir processo.
Processos da unidade IPREM/COMITEDEINVESTIMEN-

TOS 
ATA N.º 02/2022_Reunião Extraordinária Comitê de 

Investimentos - IPREM:
1. Data, Hora e Local 
Realizada aos 11 dias do mês de outubro de 2022, às 

quinze horas, por videoconferência, via rede mundial de com-
putadores - internet.

2. Participantes
Membros natos: Marcelo Akyama Florêncio, Henrique de 

Castilho Pinto, Adolfo Cascudo Rodrigues, Otávio Carneiro de 
Souza Nascimento, Marcelo Alves dos Santos e Stephannie 
Priscilla Oliveira de Moraes.

Convidada: Fernanda Felix Ferreira
3. Mesa
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Akyama 

Florêncio e secretariados pelo Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva.
4. Ordem do dia:
Avaliação da minuta do novo Regimento Interno do Comitê 

de Investimentos.
5. Síntese das discussões:
1) o Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva iniciou a reunião in-

formando que, diante da nova composição do Comitê de Inves-
timentos do IPREM, agravou-se a necessidade de atualização 
do seu Regimento Interno. Sendo assim, no dia 06/09/2022 foi 
realizada a 1ª Reunião extraordinária do Comitê, onde foi dis-
cutida a estrutura do Regimento Interno atual e também foram 
feitas considerações para elaboração de um novo Regimento. 
Ainda no dia 06/09/2022, ficou combinado, entre os membros, 
agendamento para a 2ª Reunião Extraordinária com o objetivo 
de se apresentar a minuta do novo Regimento Interno com o 
apoio da Consultora da empresa FIA, Sra. Fernanda Felix Fer-
reira. 2) o Sr. Henrique de Castilho Pinto ponderou que mais do 
que apresentar a minuta do Regimento Interno, também seria 
importante detalhar o papel dos agentes envolvidos no pro-
cesso decisório de investimentos do RPPS e definir as alçadas 
considerando as melhores práticas de governança disponíveis 
no mercado. 3) a Sra. Fernanda Felix Ferreira, consultora da 
empresa FIA, informou que fez uma apresentação para tirar 
dúvidas quanto ao papel de cada Órgão de Governança e como 
ele é pensado dentro da estrutura do RPPS. Em seguida iniciou 
a mencionada apresentação detalhando quais são os principais 
Órgãos de governança atualmente existentes na estrutura do 
IPREM, o código de melhores práticas de governança corporati-
va, o histórico de legislações do RPPS e seus impactos. Também 
comentou sobre a importância de se definir a quantidade de 
membros do Comitê de Investimentos. Nesse momento o Sr. 
Henrique de Castilho Pinto informou que os membros estavam 
pensando entre 5 (cinco) ou 7 (sete) membros, entretanto, 
restam dúvidas em relação a quantidade mínima e máxima de 
membros. Novamente com a palavra a Sra. Fernanda Felix Fer-
reira informou que de acordo com a legislação poderia deixar 
aberto, mas que sugere por um número fixo de membros, por 
exemplo, numa Portaria, com o objetivo de se alcançar melhor 
regramento quanto ao funcionamento do Comitê. 4) o Sr. Adol-
fo Cascudo Rodrigues ponderou sobre a legislação utilizada 
para fundamentar a elaboração do Decreto nº 60.393/2021, que 
difere da Portaria MTP nº 1.467/2022. Nesse momento o Presi-
dente da sessão, Sr. Marcelo Akyama Florêncio pediu a palavra 
para fazer a observação que a Portaria MTP nº 1.467/2022 tem 
inovação, mas que o principal propósito dessa Portaria está 
na consolidação das legislações previdenciárias voltadas para 
RPPS. Novamente com a palavra, o Sr. Adolfo Cascudo Rodri-
gues pontuou que a Resolução CMN Nº 4.963/2021 e a Portaria 
MPS nº 519/2011 qualificam o Comitê de Investimentos como 
Órgão participante do processo decisório quanto à formulação 
e a execução da Política de Investimentos. Informou que, no 
seu entendimento, a minuta do Regimento Interno em análise 
não atende à dinâmica de PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT ou 
PLANEJAR-FAZER-VERIFICAR-AGIR) no sentido de verificar se 
as decisões de investimento estão compatíveis com a Política 
de Investimento vigente. A Sra. Fernanda Felix Ferreira pediu a 
palavra para comentar sobre as restrições quanto a alterações 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6210.2022/0009982-2
EXPAND MÉDICO LTDA
Defesa prévia - Nota Fiscal 7854
ATA DE RP Nº 216/2021 - HSPM
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 20% sobre 
o valor de R$ 6.410,52 (seis mil, quatrocentos e dez reais e 
cinquenta e dois centavos) correspondente a R$ 1.282,10 (um 
mil, duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos) em virtude 
do atraso na entrega do item constante na Nota Fiscal nº 7854, 
conforme previsto no subitem 9.3.5 do item 9.3 da CLÁUSULA 
IX – DAS PENALIDADES da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 
216/2021 – HSPM, Nota de Empenho nº 3800/2022, Processo 
Administrativo nº 6210.2022/0009982-2. Outrossim, informa-
mos 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.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6210.2022/0010072-3
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
Notificação de Penalidade – Nota Fiscal 971
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
1% sobre o valor de R$ 5.289,95 (cinco mil, duzentos e oitenta 
e nove reais e noventa e cinco centavos) correspondente a R$ 
52,90 (cinquenta e dois reais e noventa centavos) em virtude 
do atraso na entrega do ítem constante na Nota Fiscal nº 
971, prevista no subitem 20.3.5 do ítem 20.3 da CLÁUSULA 
- PENALIDADES do Pregão Eletrônico nº 346/2022 - HSPM, 
Nota de Empenho nº 4149/2022, Processo Administrativo nº 
6210.2022/0010072-3. 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 pro-
tocolizada junto a Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, 
desta Autarquia na Rua Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, 
São Paulo.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1267

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/CGP/DGR 
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6016.2022/0042905-4 - PMSP.
INT.: MIRIAM MERCIA NUNES CEZAR CARLOS - RF(s) nº(s) 

550.452.0-01, 550.452.0-02 e 550.452.0-03
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E CANCELAMENTO DE 

HOMOLOGAÇÃO:
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 de 

julho de 2021 e o Título de Nomeação 26 - Ítem 11 publicado 
no D.O.C. de 01 de Fevereiro de 2022 Cancelo a Homologação 
da(s) Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) 1083 e 
1084/IPREM/2014, publicada(s) no DOC em 01/07/2014.

2 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 
de julho de 2021 e o Título de Nomeação 26 - Ítem 11 publi-
cado no D.O.C. de 01 de Fevereiro de 2022, homologo a(s) 
Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) 1121, 1122 e 
1064/IPREM/2022 emitida(s) em 30/06/2022 e 29/06/2022, 
requerida(s) com fundamento nas disposições da Portaria MPS 
nº 154/2008, publicada no DOU de 16 de maio de 2008.

3 - Publique-se.
4 - A seguir, encaminhar à SME/DRE-IP/DIAF/BENEFICIOS 

para procedimentos complementares e entrega a (ao) ex-
-servidor(a).

CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6018.2022/0041235-7 - PMSP.
INT.: IZABEL CRISTINA ARTHUR - RF(s) nº(s) 509.413.5-01, 

509.413.5-02 e 509.413.5-03
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGA-

ÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 

22 de julho de 2021 e o Título de Nomeação 26 - Ítem 11 
publicada no D.O.C. de 01 de Fevereiro de 2022, homologo 
a(s) Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) 946, 947 
e 948/IPREM/2022 emitida(s) em 24/06/2022, requerida(s) 
com fundamento nas disposições da Portaria MPS nº 154/2008, 
publicada no DOU de 16 de maio de 2008.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à SMS/DAP/AP para os procedi-

mentos complementares e entrega ao ex servidor(a).
Processos da unidade IPREM/CGB 
PROCESSO : 6310.2022/0000418-3
ASSUNTO : INSCRIÇÃO DE PENSIONISTA(S) 
INTERESSADO: QUIRINO TEIXEIRA DE SANTANA FILHO
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
059170766, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e Lei 
nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância com 
a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manu-
tenção previsto no artigo 1°, inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0000398-5
ASSUNTO : INSCRIÇÃO DE PENSIONISTA(S) 
INTERESSADA: LENITA DE ALMEIDA SANTOS
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
059164521, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e Lei 
nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância com 
a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manu-
tenção previsto no artigo 1°, inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0000321-7
ASSUNTO : INSCRIÇÃO DE PENSIONISTA(S) 
INTERESSADA: JOANA D´ARC DE OLIVEIRA SILVA
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
059179690, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e Lei 
nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância com 
a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manu-
tenção previsto no artigo 1º, inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0000292-0
ASSUNTO : INSCRIÇÃO DE PENSIONISTA(S) 
INTERESSADO: JOSÉ LOPES DE BRITO NETO
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
058959644, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e Lei 
nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância com 
a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manu-
tenção previsto no artigo 1º, inciso VI.

Rol dos documentos integrantes da fiscalização da execu-
ção contratual que comprovam o inadimplemento:

i) Cópia integra do Processo Sei n. 6014.2022/0000706-0 - 
MEDIÇÃO N. 15 – Janeiro/2022.

ii) Cópia integra do Processo Sei n. 6014.2022/0001104-0 - 
MEDIÇÃO N. 16 – Fevereiro/2022.

iii) Cópia integra do Processo Sei n. 6014.2022/0001193-8 - 
MEDIÇÃO N. 17 – Março/2022.

iv) Cópia da manifestação de SEHAB/OBRA e Assessoria 
Jurídica/SEHAB sobre as razões de defesa.

v) Cópia da decisão do sr. Secretário.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6210.2022/0008860-0
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE I - Considerando 

os termos do parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia 
constante dos autos, que adoto como fundamento desta de-
cisão, 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 LABORATÓ-
RIOS B.BRAUN S/A, CNPJ: 31.673.254/0010-95, por tempestiva, 
e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-lhe, com fun-
damento no subitem 8.1.3 do item 8.1 da Cláusula Oitava - das 
Penalidades da Ata de Registro de Preços nº 455/2021 - SMS.G, 
a penalidade no montante de R$ 326,20 (trezentos e vinte e 
seis reais e vinte centavos), pelo atraso na entrega do material.

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

PROCESSO Nº 6210.2022/0009688-2
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE I - Considerando 

os termos do parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia 
constante dos autos, que adoto como fundamento desta de-
cisão, 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 SOMA/
MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 12.927.876/0001-
67, por tempestiva, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, 
aplicando-lhe, com fundamento no subitem 8.1.3 do item 8.1 
da Cláusula Oitava - Penalidades da Ata de Registro de Preço 
nº 069/2022 - SMS.G, a penalidade no montante de R$ 368,00 
(trezentos e sessenta e oito reais), pelo atraso na entrega do 
material.

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

PROCESSO Nº 6210.2022/0008081-1
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE I - Considerando 

os termos do parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia 
constante dos autos, que adoto como fundamento desta de-
cisão, 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 RCORE 
INSUMOS MEDICOS LTDA., CNPJ: 38.714.672/0001-31, por 
tempestiva, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-
-lhe, com fundamento no subitem 9.3.6 e 9.3.7 do item 9.3 da 
Cláusula IX - Penalidades do Termo de Contrato nº 276/2022 
- HSPM, a penalidade de 1%, sobre o valor do ajuste de R$ 
31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), correspondente 
a R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) e 20%, sobre o valor 
contratual de R$ 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e 
quinhentos reais), correspondente a R$ 47.100,00 (quarenta e 
sete mil e cem reais), valor total da multa no montante de R$ 
47.415,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e quinze reais) em 
razão de inexecução contratual.

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

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
6210.2022/0009943-1

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Defesa prévia - Nota Fiscal 62138
ATA DE RP: 240/2021 – SMS-G.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 13% sobre o 
valor de R$ 496,45 (quatrocentos e noventa e seis reais e qua-
renta e cinco centavos) correspondente a R$ 64,54 (sessenta 
e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em virtude do 
atraso na entrega do item constante na Nota Fiscal nº 62138, 
conforme previsto no subitem 8.1.3 do item 8.1 da CLÁUSULA 
OITAVA – DAS PENALIDADES da ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO nº 240/2021 – SMS-G, Nota de Empenho nº 4103/2022, 
Processo Administrativo nº 6210.2022/0009943-1. 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.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6210.2022/0009944-0
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Notificação de Penalidade – Nota Fiscal 336
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
6% sobre o valor de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e 
trinta reais) correspondente a R$ 289,80 (duzentos e oitenta e 
nove reais e oitenta centavos) em virtude do atraso na entrega 
do ítem constante na Nota Fiscal nº 336, prevista no subitem 
20.3.5 do ítem 20.3 da CLÁUSULA 20 - PENALIDADES do Pre-
gão Eletrônico nº 108/2022, Nota de Empenho nº 2463/2022, 
Processo Administrativo nº 6210.2022/00009944-0.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.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6210.2022/0009141-4
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Defesa prévia - Nota Fiscal 13502
ATA DE RP Nº 215/2021-HSPM
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 18% sobre o 
valor de R$ 17.563,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta 
e três reais) correspondente a R$ 3.161,34 (três mil cento e 
sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), em virtude do 
atraso na entrega do item constante na Nota Fiscal nº 13502, 
conforme previsto no subitem 9.3.5 do item 9.3 da CLÁUSULA 
IX – DAS PENALIDADES da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 
215/2021 – HSPM, Nota de Empenho nº 3647/2022, Processo 
Administrativo nº 6210.2022/0009141-4. Outrossim, informa-
mos 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.


