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Prévia, se assim o desejar, no prazo 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 à Seção 
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua 
Castro Alves, Castro Alves, 60, 2º andar, Aclimação, São Paulo. 

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 169564
Notificamos Vossa Senhoria, que esta empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 1% sobre o 
valor de R$ 4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito 
reais) correspondente a R$ 44,88 (quarenta e quatro reais e 
oitenta e oito centavos), em virtude do atraso na entrega do 
ítem constante na Nota Fiscal nº 169564, Nota de Empenho nº 
3288/2021, Processo Administrativo nº 6210.2021/0008144-
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. 

ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Defesa prévia - Nota Fiscal 13844
ATA DE RP 156/2021-SMS.G 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 9% sobre o 
valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte cen-
tavos) correspondente a R$ 21,17 (vinte e um reais e dezessete 
centavos) em virtude do atraso na entrega do item constante 
na Nota Fiscal nº 13844, conforme previsto no subitem 8.1.3 do 
item 8.1 da CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO nº 156/2021 – SMS-G, Nota de Empenho 
nº 2912/2021, Processo Administrativo nº 6210.2021/0008308-
8.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 MEDICAMENTO EIRELI
Defesa prévia - Nota Fiscal 2511
ATA DE RP 007/2021-SMS.G 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 20% sobre 
o valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) 
correspondente a R$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta 
centavos) em virtude do atraso na entrega do item constante 
na Nota Fiscal nº 2511, conforme previsto no subitem 8.1.3 do 
item 8.1 da CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO nº 007/2021 – SMS-G, Nota de Empenho 
nº 929/2021, Processo Administrativo nº 6210.2021/0007524-
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 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.

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
Defesa prévia - Nota Fiscal 2407437
ATA DE RP Nº 66/2020 - HSPM 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 7% sobre o 
valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) correspon-
dente a R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) em 
virtude do atraso na entrega do item constante na Nota Fiscal 
nº 2407437, conforme previsto no subitem 9.3.5 do item 9.3 da 
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO nº 66/2020 – HSPM, Nota de Empenho nº 1986/2021, 
Processo Administrativo nº 6210.2021/0008174-3.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 protocolizada junto a Seção de Protocolo, Distribuição 
e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, nº 60, 2º andar, 
Aclimação, São Paulo.

NOTIFICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO
DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDI-

CAMENTOS 
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 1796
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 1796, a empresa DANIEL FERRARI ABRAN-
TES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS fica notificada que 
está na iminência de ser penalizada no importe de R$ 145,08 
(cento e quarenta e cinco reais e oito centavos), que corres-
ponde a 13% do valor da referida Nota Fiscal, com base na 
Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 8.1, subitem 8.1.3 
da ATA de Registro de Preço nº 327/2019 – SMS.G, Processo 
nº 6210.2021/0008294-4. Fica concedido o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para Defesa Prévia, a qual poderá ser enviada para o 
e-mail hspmdat@hspm.sp.gov.br ou protocolada pessoalmente 
junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo desta Autar-
quia, na Rua Castro Alves nº 60, 2º andar – Aclimação – São 
Paulo/SP.

BLAU FARMACÊUTICA S.A 
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 198651
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 198651, a empresa BLAU FARMACÊUTICA 
S.A fica notificada que está na iminência de ser penalizada no 
importe de R$ 1.364,00 (um mil trezentos e sessenta e quatro 
reais), que corresponde a 20% do valor da referida Nota Fiscal, 
com base na Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 8.1, su-
bitem 8.1.3 da ATA de Registro de Preço nº 420/2020 – SMS.G, 
Processo nº 6210.2021/0005185-2. Fica concedido o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para Defesa Prévia, a qual poderá ser enviada 
para o e-mail hspmdat@hspm.sp.gov.br ou protocolada pes-
soalmente junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo 
desta Autarquia, na Rua Castro Alves nº 60, 2º andar – Aclima-
ção – São Paulo/SP.

DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI 
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 28601
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 28601, a empresa DANIELA CRISTINA SOUZA 
SANTOS EIRELI fica notificada que está na iminência de ser pe-
nalizada no importe de R$ 284,98 (duzentos e oitenta e quatro 
reais e noventa e oito centavos), que corresponde a 7% do 
valor da referida Nota Fiscal, com base na Cláusula 19 – Pena-
lidades, item 19.3.5, do Edital do Pregão nº 322/2021, Processo 
nº 6210.2021/0008371-1.Fica concedido o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para Defesa Prévia, a qual poderá ser enviada para o 
e-mail hspmdat@hspm.sp.gov.br ou protocolada pessoalmente 
junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo desta Autar-
quia, na Rua Castro Alves nº 60, 2º andar – Aclimação – São 
Paulo/SP.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS 
CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

ATA N.º 02/2021 – 2ª Sessão Extraordinária dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal 

II - o arquivamento do feito, em face da servidora BRUNA 
FONTES DE OLIVEIRA – RF: 849.115.1, com fundamento no 
inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0006921-9
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora DEISE 
GARCIA, Registro Funcional, RF: 843.676.2, com fundamento 
no inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0008258-4
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora MARILE-
NE SANTANA DOS SANTOS, – RF: 837.766-9, com fundamento 
no inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0009059-5
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho,DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora VERA 
LÚCIA DE SOUZA NIZIO, RF: 837.865.7-1, com fundamento no 
inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0006962-0
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face do servidor ADRIANO 
ROCHA MATOS, Registro Funcional 843.980.0/1, com funda-
mento no inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 
22 de maio de 2003, uma vez que não restou comprovada 
a existência de responsabilidade funcional pela ocorrência 
investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0004512-3
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora VERA 
LÚCIA DE SOUZA NIZIO – RF: 837.865.7/1, com fundamento 
no inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0007728-9
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora THAYS 
ALVES BORGONHA – RF: 848.014.1, com fundamento no inciso 
II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio de 2003, 
uma vez que não restou comprovada a existência de responsa-
bilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 961
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ENDERECO: RUA CASTRO ALVES, 60
PROCESSO nº 6210.2021/0008424-6 
Interessado (a): Jose Carlos Santiago 
Assunto: Exclusão de Registro Hospitalar
Despacho Deferido
I - Defiro, nos termos do parecer da Procuradoria desta 

Autarquia.
II - Publique-se. 
III - Após, encaminhe-se à Seção Técnica de Marcação de 

Consulta para anotações cabíveis. 

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 
TEXTEIS S/A

N o t i f i c a ç ã o  d e  Pe n a l i d a d e  –  N o t a s  F i s c a i s 
43559/43561/48057

NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-
-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
0,5% sobre o valor de R$ 610.898,52 (seiscentos e dez mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) 
correspondente a R$ 3.054,49 (três mil, cinquenta e quatro re-
ais e quarenta e nove centavos) em virtude do descumprimento 
de qualquer outra cláusula que não diga respeito diretamente 
a execução do objeto contratual, previsto no subitem 7.1.2.6 
do item 7.1.2 da CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES do Termo 
130/2019 de Contrato, Notas Fiscais 43559/43561/48057, 
Nota de Empenho nº 98/2021, Processo Administrativo nº 
6210.2021/0008161-1. 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 pro-
tocolizada junto a Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, 
desta Autarquia na Rua Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, 
São Paulo.

FLEXICOAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE - NOTA DE EMPENHO Nº 

2730/2021
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
20% sobre o valor de R$ 2.198,80 (dois mil, cento e noventa 
e oito reais e oitenta centavos) correspondente a R$ 439,76 
(quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) 
em virtude da inexecução total na entrega do item constante 
na Nota de Empenho nº 2730/2021, Processo Administrativo 
nº 6210.2021/0005105-4, fazendo-o com fundamento nos 
artigos 86 e 87 inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, e 54 do 
Decreto Municipal 44.279/03, alterado pelo Decreto Municipal 
47.014/06, que regulamenta a Lei Municipal 13.278/02 e suas 
alterações. Outrossim, fica V.Sª, intimada para oferecer Defesa 

vinte e quatro centavos), o equivalente a um decréscimo de 
7,29 % do valor contratual inicial.”

onde se lê:
item 5“...Em consequência, e com fundamento no Decreto 

nº 60.052/2021, AUTORIZO ainda: 
A emissão de Nota de reserva e empenho no valor total de: 

R$ 298.107,32 (duzentos e noventa e oito mil, cento e sete re-
ais e trinta e dois centavos), para o pagamento do SERVIÇO, em 
nome da empresa TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES 
EM TI LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 21.748.841/0001-51, 
onerando a dotação nº 14.10.04.126.3011.2.818.33904000.00
, conforme solicitado por SEHAB/ASSIST Doc. SEI 046804803.”

LEIA-SE:
Item 5 “...Em consequência, e com fundamento no 

Decreto nº 60.052/2021, AUTORIZO ainda: 
A emissão de Nota de reserva e empenho no valor total de: 

R$ 319.107,32 (trezentos e dezenove mil, cento e sete re-
ais e trinta e dois centavos), para o pagamento do SERVIÇO, 
em nome da empresa TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLU-
ÇÕES EM TI LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 21.748.841/0001-
51, onerando a dotação nº 14.10.04.126.3011.2.818.33904000
.00, conforme solicitado e retificado por SEHAB/ASSIST Doc. SEI 
046804803 e 050393756.”

ii) No 1º TERMO DE ADITAMENTO, constante no Doc. 
SEI 047934670,

onde se lê:
CLAUSULA SEGUNDA: “...O valor deste aditamento para 

a respectiva prorrogação do prazo de vigência contratual por 
12 (doze) meses a contar de 11.09.2021, conforme Tabela 
de alteração de quantitativos constante no documento SEI n. 
041896223, bem como encaminhamento SEHAB/ASSIST (Doc. 
SEI 046804803) é de R$ 298.107,32 (duzentos e noventa e oito 
mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos) – sem reajuste.”

LEIA-SE:
CLAUSULA SEGUNDA: “...O valor deste aditamento para 

a respectiva prorrogação do prazo de vigência contratual por 
12 (doze) meses a contar de 11.09.2021, conforme Tabela 
de alteração de quantitativos constante no documento SEI 
n. 041896223, bem como encaminhamento e retificação de 
SEHAB/ASSIST (Doc. SEI 046804803, 050393756) é de R$ 
319.107,32 (trezentos e dezenove mil, cento e sete reais 
e trinta e dois centavos) – sem reajuste.” 

onde se lê:
CLAUSULA QUARTA: “...Altera-se o valor contratual vigen-

te, passando de R$ 344.199,56 (trezentos e quarenta e quatro 
mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), 
para R$ 298.107,32 (duzentos e noventa e oito mil, cento e 
sete reais e trinta e dois centavos), ou seja, uma redução de R$ 
46.092,24 (quarenta e seis mil, noventa e dois reais e vinte e 
quatro centavos), o equivalente a um decréscimo de -13,39 % 
do valor contratual inicial.”

LEIA-SE:
CLAUSULA QUARTA: “...Altera-se o valor contratual vi-

gente, passando de R$ 344.199,56 (trezentos e quarenta e 
quatro mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis 
centavos), R$ 319.107,32 (trezentos e dezenove mil, cento 
e sete reais e trinta e dois centavos) – sem reajuste, ou 
seja, uma redução de R$ 25.092,24 (vinte e cinco mil, noventa 
e dois reais e vinte e quatro centavos), o equivalente a um de-
créscimo de 7,29 % do valor contratual inicial.”

iii) Em decorrência, considerando a RERRATIFICAÇÃO 
do valor da despesa do 1º aditamento, em complemento 
ao valor já empenhado constante no Doc. SEI 047013216, 
AUTORIZO ainda: 

A emissão de Nota de reserva e empenho no valor total 
de: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para o pagamento 
do SERVIÇO, em nome da empresa TECNETWORKING SER-
VIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 
21.748.841/0001-51, onerando a dotação nº 14.10.04.126.301
1.2.818.33904000.00.

ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JUNIOR
CHEFE DE GABINETE 

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6210.2021/0005056-2
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora VERA 
LUCIA VILAS BOAS, Registro Funcional 661.826.0/2, com fun-
damento no inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 
22 de maio de 2003, uma vez que não restou comprovada 
a existência de responsabilidade funcional pela ocorrência 
investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0009055-2
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora LÉA RE-
BOUÇAS SALES, Registro Funcional 842.918.9, com fundamento 
no inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0005026-0
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face da servidora GISLAINE 
DOS SANTOS REZENDE – RF: 609.777.4/2, com fundamento no 
inciso II, do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio 
de 2003, uma vez que não restou comprovada a existência de 
responsabilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0005033-3
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

II - o arquivamento do feito, em face do servidor JORGE 
LUIZ DE LIMA – RF: 843.978.8/1, com fundamento no inciso II, 
do artigo 102 do Decreto nº 43.233, de 22 de maio de 2003, 
uma vez que não restou comprovada a existência de responsa-
bilidade funcional pela ocorrência investigada;

III - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2019/0009058-7
DESPACHO I – No uso da competência que me confere o 

artigo 4º, inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e diante dos elementos 
que instruem o presente, especialmente as conclusões da 1ª Co-
missão de Apuração Preliminar desta Autarquia e a manifesta-
ção da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, DETERMINO:

em geral, visíveis do logradouro público, realizados na Cidade 
de São Paulo;

Considerando Despacho SMUL.ATECC.CPPU/093/2021 
(051347593);

Considerando as informações SP-URB/SPE-ASS-PURB 
(051692742/051693003);

INDEFIRO a solicitação de reconsideração de despacho 
da comunicação visual do evento de projeção mapeada de-
nominado ‘Phantom’, proposto para ser realizado no Parque 
Estaiada, localizado à Avenida Ulysses Reis de Mattos, 230, 
durante o período de 15 a 19 de setembro de 2021, das 19h00 
às 22h30, tendo em vista que o conteúdo digital pleiteado para 
o evento apresenta caráter predominantemente publicitário, 
pela permanência da ação por 5 dias corridos e carecer de 
justificativa da ação.

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 961
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
6027.2021/0002604-7 - Fundos Municipais: Solicita-

ção de Recursos
Despacho deferido
Interessados: CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRA ESTRUTURA, GABINETE 
DO SECRETÁRIO

DESPACHO: À vista do solicitado pela Secretaria Munici-
pal do Verde e MeioAmbiente - SVMA no presente Processo 
na Encaminhamento 049102692, considerando a manifes-
tação da Secretaria Executiva do Conselho Gestor do FMSAI 
049608207, que acolho, considerando que a modificação se 
resume a remanejamento de recursos entre quatro interven-
ções aprovadas sem alterar o valor total do Plano de Investi-
mentos, suplementando valores para os parques: &ldquo;Vila 
dos Remédios&rdquo;, &ldquo;Chácara do Jockey&rdquo; e 
&ldquo;Natural Varginha&rdquo;, AUTORIZO conforme Inciso 
II da Resolução 84 os remanejamento de recursos aprovados 
conforme apresentado na planilha 048951372.

I - Publique-se
II - Encaminhar para SVMA/CAF/CDF para prosseguimento.
ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal de Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI
6014.2021/0001269-0 - Troca de titularidade
Despacho deferido
Interessados: Eliene Maria da Silva
DESPACHO: Nº SEI 6014.2021/0001269-0/ Desp.: Consi-

derando as informações constantes nos autos, em especial, a 
manifestação juntada em doc. SEI xxxx,que acolho como razão 
de decidir e passa a integrar apresente decisão, DETERMINO 
a Troca de Titular Ativo do cadastro registrado no sistema de 
informações habitacionais desta Secretaria, do munícipe Pedro 
Jose Sabino da Silva, CPF: 033-***-***-** para o munícipe 
Eliene Maria da Silva, CPF: 411-***-***-**

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO N. 6014.2020/0001314-7
CONTRATO N. 012/2020 - SEHAB
CONTRATADA: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

EM TI LTDA
DESPACHO:
1. A vista das informações constantes neste processo ad-

ministrativo, em especial o encaminhamento SEHAB/ASSIST, 
constante no Doc. SEI 050393756, o qual após a emissão do 
Despacho autorizatorio (Doc. SEI 046898568), bem como após 
a lavratura do 1º Aditamento (Doc. SEI 047934670), informa 
que houve um erro de cálculo apresentado no quadro Compa-
rativo de Preços (Doc. SEI 041959409)?, a qual o valor correto 
apresentado pela contratada é de R$ 319.107,32 e não como 
constou R$ 298.107,32.

1.1. Considerando que, se constata o lapso de cálculo, nos 
Documentos 041900520, 041896223, 042255585 e 046804803.

2. Considerando a Informação de SEHAB/DAF constante no 
Doc. SEI 050429833, em ter a disponibilidade orçamentária e 
financeira R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) na dotação 14.10
.04.126.3011.2818.3.3.90.40.00.00.

3. Considerando o encaminhamento de SEHAB/DAF/DGC 
(Doc. SEI 050499961).

4. No exercício das atribuições conferidas pelo Título de 
nomeação n.° 585, de 02 de setembro de 2020 e competência 
delegada por meio da Portaria n. 064/20-SEHAB.G, publicada no 
DOC de 09.09.2020:

5. AUTORIZO nos termos da legislação vigente, a RERRA-
TIFICAÇÃO do DESPACHO AUTORIZATORIO, constante no 
Doc. SEI 046898568, bem como a RERRATIFICAÇÃO do 1º 
TERMO DE ADITAMENTO, constante no Doc. SEI 047934670, 
para fazer constar o valor correto do aditamento e do CON-
TRATO N. 012/2020-SEHAB, firmado com a empresa TECNE-
TWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. inscrita 
no CNPJ sob o nº 21.748.841/0001-51, objetivando a: “AQUI-
SIÇÃO E RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE 
SOF-TWARE DO TIPO CAD E SUPORTE TÉCNICO POR UM 
PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DAS EQUIPES DA CO-
ORDENADORIA FÍSICO TERRITORIAL, COORDENADORIA 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DIVISÕES REGIONAIS E 
O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA.” , para fazer constar:

i) No DESPACHO AUTORIZATORIO, constante no Doc. 
SEI 046898568,

onde se lê:
Item b) “...O valor deste aditamento para a respectiva 

prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) 
meses a contar de 11.09.2021, conforme Tabela de alteração de 
quantitativos constante no documento SEI n. 041896223, bem 
como encaminhamento SEHAB/ASSIST (Doc. SEI 046804803) é 
de R$ 298.107,32 (duzentos e noventa e oito mil, cento e sete 
reais e trinta e dois centavos) – sem reajuste.”

LEIA-SE:
Item b) “...O valor deste aditamento para a respectiva 

prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) 
meses a contar de 11.09.2021, conforme Tabela de alteração de 
quantitativos constante no documento SEI n. 041896223, bem 
como encaminhamento SEHAB/ASSIST (Doc. SEI 046804803, 
050393756) é de R$ 319.107,32 (trezentos e dezenove 
mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos) – sem 
reajuste.”

onde se lê:
item d) “...Altera-se o valor contratual vigente, passando 

de R$ 344.199,56 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento 
e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 
298.107,32 (duzentos e noventa e oito mil, cento e sete reais e 
trinta e dois centavos), ou seja, uma redução de R$ 46.092,24 
(quarenta e seis mil, noventa e dois reais e vinte e quatro 
centavos), o equivalente a um decréscimo de -13,39 % do valor 
contratual inicial.”

LEIA-SE:
item d) “...Altera-se o valor contratual vigente, passando 

de R$ 344.199,56 (trezentos e quarenta e quatro mil, cen-
to e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), R$ 
319.107,32 (trezentos e dezenove mil, cento e sete reais 
e trinta e dois centavos) – sem reajuste, ou seja, uma redu-
ção de R$ 25.092,24 (vinte e cinco mil, noventa e dois reais e 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

sábado, 11 de setembro de 2021 às 05:00:22
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 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO

DESPACHOS EXARADOS PELO PROCURADOR 
COORDENADOR

6017.2021/0030216-3. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 048292567, do Departamento Judicial no 
doc. 049857316, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051423104, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de 
Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial 28.21
.28.846.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, no 
valor de R$ 1.157,16 (Um mil e cento e cinquenta e sete reais e 
dezesseis centavos), referente ao bloqueio judicial ocorrido em 
conta corrente da PMSP, cujo beneficiário foi Otacilio Pereira 
dos Santos, CPF 086.269.808-17, conforme decisão judicial no 
processo 000181533-2012.5.02.0001 do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região.

6017.2021/0030215-5. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 048287964, do Departamento Judicial no 
doc. 048533869, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051272087, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de 
Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial 28.21
.28.846.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, no 
valor de R$ 10.000,34 (Dez mi reais e trinta e quatro centa-
vos), referente ao bloqueio judicial ocorrido em conta corrente 
da PMSP, cujo beneficiário foi Tamara Pazianoto Isern Diniz, 
CPF 316.898.868-54, conforme decisão judicial no processo 
1032700-08.2020.8.26.01.00 do TJ/SP.

6017.2021/0024956-4. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 046199201, do Departamento Judicial no 
doc. 047704754, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051274069, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de 
Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial 28.2
1.28.846.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, 
no valor de R$ 1.832,89 (Um mil e oitocentos e trinta e dois 
reais e oitenta e nove centavos), referente ao bloqueio judicial 
ocorrido em conta corrente da PMSP, cujo beneficiário foi Chris-
tian Lacerda Vieira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 
30.568.850/0001-51, conforme decisão judicial no processo 
1032251-92.2016.8.26.0002 do TJ/SP.

6017.2021/0024957-2. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 046199247, do Departamento Judicial no 
doc. 047704757, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051283073, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de 
Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial 28.21
.28.846.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, no 
valor de R$ 1.845,93 (Um mil e oitocentos e quarenta e cinco 
reais e noventa e três centavos), referente ao bloqueio judicial 
ocorrido em conta corrente da PMSP, cujo beneficiário foi Chris-
tian Lacerda Vieira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 
30.568.850/0001-51, conforme decisão judicial no processo 
1000472-85.2017.8.26.0002 do TJ/SP.

6017.2021/0024955-6. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 046199173, do Departamento Judicial no 
doc. 047704750, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051277241, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de 
Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial 28.2
1.28.846.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, 
no valor de R$ 1.564,80 (Um mil e quinhentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta centavos), referente ao bloqueio judicial 
ocorrido em conta corrente da PMSP, cujo beneficiário foi Chris-
tian Lacerda Vieira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 
30.568.850/0001-51, conforme decisão judicial no processo 
1032248-40.2016.8.26.0002 do TJ/SP.

6017.2021/0024950-5. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 046198701, do Departamento Judicial no 
doc. 047704745, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051285695, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liqui-
dação e Pagamento, onerando a operação especial 28.21.28.8
46.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, no valor 
de R$ 459,45 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e quaren-
ta e cinco centavos), referente ao bloqueio judicial ocorrido em 
conta corrente da PMSP, cujo beneficiário foi Rogério Rodrigues 
da Silva, CPF 224.457.438-50, conforme decisão judicial no 
processo 1002155-89.2019.8.26.0002 do TJ/SP.

6017.2021/0020644-0. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 045247360, do Departamento Judicial no 
doc. 047704949, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051439695, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de 
Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial 28.21
.28.846.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, no 
valor de R$ 1.024,66 (Um mil e vinte e quatro reais e sessenta e 
seis centavos), referente ao bloqueio judicial ocorrido em conta 
corrente da PMSP, cuja beneficiária foi Andreia Lima Hernandes 
Barbosa, CPF 216.388.318-31, conforme decisão judicial no 
processo 1054617-54.2018.8.26.0002 do TJ/SP.

6017.2021/0015506-3. SF e PGM. Bloqueio judicial em 
conta corrente da PMSP. Em face dos elementos que ins-
truem o presente, da manifestação da SF/SUTEM/DEFIN/
DIDIS no doc. 042710778, do Departamento Judicial no 
doc. 049478614, e das providências da SAF/DOG, no doc. 
051343101, à luz do disposto no Decreto nº 60.052/2021, 
da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do De-
creto nº 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liqui-
dação e Pagamento, onerando a operação especial 28.21.28.8
46.0000.0.038.3.3.90.91.00.00 do orçamento vigente, no valor 
de R$ 21.027,31 (Vinte e um mil e vinte e sete reais e trinta e 
um centavos), referente ao bloqueio judicial ocorrido em conta 
corrente da PMSP, cujo beneficiário foi Alexandre Pedro Frias, 
CPF 112.695.528-05, conforme decisão judicial no processo 
0002709-73.2011.5.02.0088 do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região.

Gabinete do Ilmo. Sr. Controlador Geral, ao MM. Juízo da 5ª 
Vara Federal Criminal – Seção Judiciária São Paulo, solicitando 
o compartilhamento de cópia integral e atualizada do Processo 
nº 0009321-91.2018.4.03.6181. O ofício deve ser instruído com 
a decisão de doc. SEI nº 026883524 e com o documento SEI nº 
026888143.

ADVOGADOS: Luiz Felipe Miguel - OAB/SP 45.402, Viviane 
Dufaux - OAB/SP 109.944, Luiz Felipe Hadlich Miguel - OAB/
SP 215.844, Denival Cerodio Curaça -OAB/SP 292.520, Patricia 
Hadlich Miguel - OAB/SP 392.338

 PROCESSO 6067.2019/0026263-2
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA instaurado em face da pessoa jurí-
dica SA PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, inscrita 
no CNPJ sob o n° 60.332.319/0001-46

Despacho da Comissão Processante CGM/CORR/CPP-
-PAR-ESPECIAL Nº 051621841

CGM/CORR/CPP-PAR-ESPECIAL,
Srs. Comissários,
DESPACHO: 
I - Instada a especificar as provas que pretendia produzir, 

a pessoa jurídica ora processada apresentou petição em que 
reiterou os argumentos eminentemente jurídicos já expostos na 
sua peça de defesa (doc. SEI nº 045302451), nada requerendo 
em termos de produção de provas de fatos impeditivos, modifi-
cativos ou extintivos daqueles imputados à ela neste processo 
(doc. SEI nº 051394452). Desse modo, considerando que parte 
das questões jurídicas trazidas pela defesa já foram enfrentadas 
por esta comissão no despacho de doc. SEI nº 049337077 e 
que aquelas relacionadas ao mérito do feito serão abordadas 
no relatório, com fulcro no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
55.107/2014, dá-se por encerrada a fase de produção de provas 
da defesa, iniciando-se a fase de produção de provas desta 
Comissão Processante.

II - Assim, visando o regular prosseguimento do feito com 
continuidade aos trabalhos de instrução, expeça-se ofício, via 
Gabinete do Ilmo. Sr. Controlador Geral, ao MM. Juízo da 5ª 
Vara Federal Criminal – Seção Judiciária São Paulo, solicitando 
o compartilhamento de cópia integral e atualizada do Processo 
nº 0009321-91.2018.4.03.6181. O ofício deve ser instruído com 
a decisão de doc. SEI nº 026902664 e com o documento SEI nº 
026903158.

ADVOGADOS: Gabriela Amorim Pereira - OAB/SP 336.875, 
Maria Paula de Oliveira Bianco - OAB/SP 367.986, Mauro 
Grinberg - OAB/SP 21.734-B, Leonor Augusta Giovine Cordovil 
- OAB/SP 233.058, Karen Caldeira Ruback - OAB/SP 313.727, Ri-
cardo Casanova Motta - OAB/SP 290.059, Beatriz Malerba Cra-
vo - OAB/SP 297.077, Bernardo Rodrigues Veloso Leite - OAB/
SP 327.397, Daniel Tobias Athias - OAB/SP 319.557, Barbara 
Luvizotto - OAB/SP 358.877, Jessica Ribeiro Ferreira - OAB/SP 
368.202, Julia Krein - OAB/SP 406.858, Catarina Lobo Bessa de 
Sá Lima Cordão -OAB/SP 439.448

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 PORTARIA EXPEDIDA
Portaria nº 75/2021-PGM-G
Designa os servidores para compor a Equipe de Gestão 

Documental da Procuradoria Geral do Município - EDOC/PGM
MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ, Procuradora 

Geral do Município, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das em Lei, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 57.783, 
de 13 de julho de 2017, bem como o disposto na Portaria 01/
CGDOC/21,

RESOLVE: 
Designar os seguintes servidores para compor a Equipe de 

Gestão Documental da Procuradoria Geral do Município, na 
seguinte conformidade:

I - Líder da EDOC da PGM e o suplente: 
Procurador Municipal Vinícius Gomes dos Santos, R. F. 

792.230.2;
Procuradora Municipal Daniella Roman da Silva, R. F. 

748.110.1 (suplente)
II - Responsável do órgão setorial do Sistema de Ar-

quivos do Município de São Paulo: 
Supervisora Técnica III Roseli Aparecida dos Santos Sakiha-

ra, R. F. 547.663.1
III - Ponto focal para elaboração das Tabelas de Tem-

poralidade de Documentos e suplente: 
Supervisora Técnica III Roseli Aparecida dos Santos Sakiha-

ra, R. F. 547.663.1;
Assistente de Gestão de Políticas Públicas Ana Claudia 

Labella, R. F. 739.703.8 (suplente)
IV - Administrador local do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) e suplente: 
Assistente de Gestão de Políticas Públicas - Agnaldo dos 

Reis - RF. 538.076.6;
Assistente de Gestão de Políticas Públicas - Edi Aquino de 

Souza - RF. 631.863.1 (suplente)
V - Submestre do Sistema Municipal de Processos 

(SIMPROC): 
Assistente de Gestão de Políticas Públicas - Edi Aquino de 

Souza - RF. 631.863.1
VI - Responsável pela unidade de protocolo: 
Agente de Apoio Marcia Donizete Costa Ramos, RF. 

741.802.7
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogada a Portaria 54/2021-PGM.G.

 DESPACHO EXARADO PELA PROCURADORA 
GERAL

6021.2020/0007426-8. I. À vista do contido no presente 
processo, notadamente da manifestação da Assessoria Técnica 
da Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização da Procu-
radoria Geral do Município (051688349), que acolho,no uso das 
competências conferidas pelo art. 4º do Dec. Mun. 49.539/08, 
com fundamento no art. 116, da Lei Federal 8.666/93, c.c. 
o Dec. Mun. 49.539/08 e a Portaria Intersecretarial SF-
-SEMPLA 06/2008, AUTORIZO o aditamento ao CONVÊNIO 
01/2020-PGM-SMIT, firmado entre esta Procuradoria Geral e a 
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, para readequa-
ção, padronização, ampliação e aperfeiçoamento dos serviços e 
do modelo de atendimento aos cidadãos na Praça de Atendi-
mento do Departamento Fiscal, de acordo com a manifestação 
da Senhora Diretora do Departamento Fiscal, área técnica 
competente, a fim de prorrogá-lo, pelo período de 12 meses, a 
contar de 10.09.2021. II. Autorizo, também, a retomada das ati-
vidades previstas na Cláusula 2.2.3, a partir de 01.10.2021, de-
vendo o Departamento Fiscal diligenciar para que o prazo seja 
devidamente observado. III Em decorrência da retomada das 
atividades, autorizo o empenhamento integral dos recursos e a 
correspondente emissão de Nota de Reserva com transferência, 
para suportar os repasses necessários ao presente exercício, no 
valor de R$117.999,66, que corresponde à somatória do valor 
mensal de R$36.940,31, válido até 08.11.2021, oportunidade 
em que se estima a aplicação do reajuste contratual, no pa-
tamar de 11%, de acordo com a expectativa de incidência do 
índice IPC-FIPE, onerando-se a dotação orçamentária 21.10.0
2.122.3024.2100.3390.3900.00, devendo os repasses corres-
pondentes ao próximo exercício onerarem dotações específicas, 
em respeito ao princípio da anualidade orçamentária, conforme 
informado na manifestação da Divisão de Orçamento e Gestão 
(051441293/051687315).

15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, regulamen-
tadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso I, §1º, 
observando o prazo de manutenção previsto no seu artigo 7º, 
inciso IX, alínea "b6".

6310.2021/0001075-0 - NIVALDO ARAUJO DA SILVA 
- ADVOGADA: Marisa Alessandra Nobrega Scalice Rodrigues 
- OAB/SP 342.226 - À vista das informações e documentos 
apresentados, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
042833383, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I, §1º, observando o prazo de manutenção previsto no 
seu artigo 7º, inciso IX, alínea "b6", a partir de 19/01/2021.

6310.2021/0001092-0 - JOSE CARAMIGO, LUCIANO DE 
OLIVEIRA PAES e YURI FERREIRA CARAMIGO - ADVOGADA: 
Patricia Soriani Vieira Dias - OAB/SP 211.641 - 1- À vista das in-
formações e documentos apresentados, DEFIRO o pedido cons-
tante no documento SEI nº 044465087, referente ao Sr. JOSE 
CARAMIGO, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso II da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I e II, §1º, observando o prazo de manutenção previsto 
no seu artigo 7º, inciso IX, alínea "b6". 2 - Face ao disposto no 
artigo 2º e os incisos da Lei Municipal nº 15.080/2009 e Lei Fe-
deral nº 9.717/1998, onde dispõe em seu Art. 5º que os regimes 
próprios de previdência social não poderão conceder benefícios 
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, 
de que trata a Lei Federal nº 8.213/1991, INDEFIRO o pedido 
constante no documento SEI n° 044465265, referente ao YURI 
FERREIRA CARAMIGO, por não fazer parte do rol de pensionis-
tas deste Instituto.

6310.2021/0001113-7 - REGINALDO OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO - À vista das informações e documentos apre-
sentados, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
042891112, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I, §1º, observando o prazo de manutenção previsto no 
seu artigo 7º, inciso IX, alínea "b6".

6310.2021/0001115-3 - ANA SELMA SILVA CARVALHO 
MUNIZ - ADVOGADA: Mônica Lopes Ferreira - OAB/SP 196.330 
- À vista das informações e documentos apresentados, DEFIRO 
o pedido constante no documento SEI nº 045041294, com 
base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e 52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei Municipal n° 
15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, regulamen-
tadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso I, §1º, 
observando o prazo de manutenção previsto no seu artigo 7º, 
inciso IX, alínea "b6".

6310.2021/0001116-1 - NILZA MIRANDA MONTE-
NEGRO - À vista das informações e documentos apresen-
tados, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
042770323, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I, §1º, observando o prazo de manutenção previsto no 
seu artigo 7º, inciso IX, alínea "b6".

6310.2021/0001117-0 - MELISSA RODRIGUES 
DE ARAUJO e NICOLE RODRIGUES DE ARAUJO - À vis-
ta das informações e documentos apresentados, DEFIRO 
os pedidos constantes nos documentos SEI nº 050038586 e 
050038925, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso III da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso II, §1º.

 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

 CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 
HOMOLOGAÇÃO

6013.2021/0001642-8 – PMSP - DEBORA APARECIDA BO-
TACCINI DAS DORES – RF(s) 626.343.7-01 – CTC(s) n°(s) 976/
IPREM/2021 emitida(s) em 17/08/2021;

6016.2021/0083340-6 – PMSP - MARIA APARECIDA BRITO 
DO VALE – RF(s): 675.110.5-01 – CTC(s) 964/IPREM/2021 
emitida(s) em 17/08/2021;

6016.2021/0086693-2 – PMSP - NEUSA APARECIDA 
GOUVEIA TEZONI – RF(s) 693.160.0-01 – CTC(s) n°(s) 1012/
IPREM/2021 emitida(s) em 26/08/2021;

6021.2021/0039610-0 - PMSP – ROBERIO PEREIRA CUS-
TODIO – RF(s): 116.243.8-01 - CTC(s) nº(s) 988/IPREM/2021 
emitida(s) em 20/08/2021;

6016.2021/0082546-2– PMSP - CARLOS MESSIAS – RF(s) 
649.942.2-01 – CTC(s) n°(s) 939/IPREM/2021 emitida(s) em 
10/08/2021;

6018.2021/0044385-4 – PMSP - ADEMIR PEREIRA DE CAR-
VALHO – RF(s) 475.741.6-01 e 475.741.6-02 – CTC(s) n°(s) 884 
e 1003/IPREM/2021 emitida(s) em 29/07/2021 e 26/08/2021 e

6025.2021/0015766-3 – PMSP - LUIS DE OLIVEIRA CAL-
VOZO – RF(s) 515.796.0-01 – CTC(s) n° 1049/IPREM/2021 
emitida(s) em 01/09/2021.

HOMOLOGO as Certidões de Tempo de Contribuição emi-
tidas com fundamento nas disposições da Portaria MPS nº 
154/2008. Publicada no DOU de 16/05/2008.

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO- 
CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO

6013.2021/0001642-8 – PMSP - DEBORA APARECIDA 
BOTACCINI DAS DORES RF(s) 626.343.7-01 CTC(s) nº(s) 238/
IPREM/2021 publicada(s) em 16/03/2021.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 PROCESSO 6067.2019/0026262-4
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA instaurado em face da pessoa jurí-
dica CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 62.445.838/0001-46

Despacho da Comissão Processante CGM/CORR/CPP-
-PAR-ESPECIAL Nº 051621571

CGM/CORR/CPP-PAR-ESPECIAL,
Srs. Comissários,
DESPACHO: 
I - Instada a especificar as provas que pretendia produzir, 

a pessoa jurídica ora processada apresentou petição em que 
reiterou os argumentos eminentemente jurídicos já expostos na 
sua peça de defesa (doc. SEI nº 044513841), nada requerendo 
em termos de produção de provas de fatos impeditivos, modifi-
cativos ou extintivos daqueles imputados à ela neste processo 
(doc. SEI nº 050420098). Desse modo, considerando que parte 
das questões jurídicas trazidas pela defesa já foram enfrentadas 
por esta comissão no despacho de doc. SEI nº 048249659 e 
que aquelas relacionadas ao mérito do feito serão abordadas 
no relatório, com fulcro no artigo 12 do Decreto Municipal nº 
55.107/2014, dá-se por encerrada a fase de produção de provas 
da defesa, iniciando-se a fase de produção de provas desta 
Comissão Processante.

II - Assim, visando o regular prosseguimento do feito com 
continuidade aos trabalhos de instrução, expeça-se ofício, via 

No décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois 
mil e vinte e um, de forma virtual, devido à pandemia citada 
no Decreto Municipal 59.283 de 17 de março de 2020, ocorreu 
a 2ª Sessão Extraordinária dos Egrégios Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, presidida pelos Conselheiros Roberto Augusto Baviera 
e Agnaldo dos Santos Galvão, com a participação dos Senhores 
Membros Titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: Ejivaldo 
do Espirito Santo; Everaldo Guedes de Azevedo França; Leticia 
Grisolio Dias; Rafael Rodrigues Aguirrezabal; Roberta Belem 
Cataldi, Rosalina Rocha de Miranda; Waldir Agnello; José Carlos 
de Souza Filho; Marcos Antonio Gomes de Freitas; Norma Lucia 
Andrade dos Santos; Odair Jose Marqueti Junior e Patrícia Apa-
recida Marques Diniz e os membros Suplentes: Elaine Cristina 
Capelini de Oliveira, Eni Pereira de Souza; Irineu Gnecco Filho; 
Sonia Cristina Alves Follador; Maria Inês Armando e Tânia 
Cristina de Oliveira. Foi justificada a ausência do Conselheiro, 
Carlos Alberto Reuter por motivo de consulta médica. 01. 
Pauta da Sessão: a) Apresentação do Demonstrativo do Resul-
tado da Avaliação Atuarial - DRAA. 02. Tratativas da reunião: 
a) Apresentado pelo Atuário Mario Rattes o Demonstrativo do 
Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, bem como explicado 
a importância da consolidação dos dados para confecção do 
DRAA anulamente pelo IPREM. Este Demonstrativo é o docu-
mento que engloba as informações referentes as características 
gerais do plano e os principais resultados da avaliação atuarial, 
em seu conteúdo, são listados os dados do cálculo atuarial 
e do atuário responsável. O Conselheiro Rafael Aguirrezábal, 
consignou a situação fática com grande contingente de ser-
vidores (ativos e inativos) que ingressaram no serviço público 
após 31/12/2003, e, tendo em vista que tais servidores não 
possuem direito à paridade e integralidade, sendo que, na 
Prefeitura de São Paulo, a atual política de recomposição anual 
para estas aposentadorias, há mais de 15 anos, é de 0,01%, di-
ferentemente do que ocorre no âmbito do Estado de São Paulo 
(recomposição anual pelo IPC-FIPE) e na União (recomposição 
anual pelo índice do Regime Geral de Previdência), questionou 
ao Atuário se o cálculo atuarial leva em consideração tais pre-
missas. O Atuário Mario Rattes por sua vez, respondeu que tal 
cenário, embora significante, não é considerado como premissa, 
tendo em vista que seria pouco provável que essa situação 
permanecesse durante todo o período de projeção dos cenários 
atuariais, que, pela legislação deve ser de pelo menos 75 anos. 
Na regra de cálculo, não há previsão de perdas inflacionárias 
para estes servidores (sem paridade e integralidade) no longo 
prazo, ou seja, o déficit atuarial apresentado considera que tais 
aposentadorias se manterão com valores estáveis, em termos 
reais, ao longo das próximas décadas. O Conselheiro Rafael 
concluiu que, um eventual projeto de Reforma da Previdência 
Municipal, a ser encaminhado pelo Executivo, ainda em 2021, 
deve prever regras objetivas para recomposição de perdas in-
flacionárias para as aposentadorias sem paridade, nos mesmos 
moldes daquilo que ocorre no âmbito do Estado de São Paulo, 
ou da União, justamente para que, na prática, o sistema de pre-
vidência Municipal esteja perfeitamente alinhado com as regras 
de cálculo atuarial utilizadas pelo IPREM, que seguem rígida le-
gislação Federal. Ainda a Conselheira Rosalina chamou atenção 
para a diminuição dos servidores públicos ativos nos últimos 
anos, destacando que esse dado se dá em virtude das políticas 
públicas adotadas de terceirização dos serviços públicos pelas 
últimas administrações o que gera menor arrecadação ao 
IPREM, questionou se essa diminuição foi projetada no DRAA 
prevista para os próximos 75 anos? O Atuário Mário respondeu 
que por força da legislação não se pode considerar a diminui-
ção, assim a projeção foi elaborada encima do número atual 
de ativos. A convidada Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes 
responsável pele Controle Interno do IPREM, questionou se 
é possível enviar o estudo das hipóteses atuariais ao IPREM 
para análise dos conselhos antes da elaboração da avaliação 
atuarial de 2022 ano base 2021, o que o Atuário respondeu 
prontamente que sim e que estará revendo junto a FIA-USP 
Fundação Instituto de Administração o procedimento mais 
eficaz para atender a solicitação. 03. Agendamento para a pró-
xima sessão: Está prevista, a data de 14 de setembro de 2021, 
às 10h00 Conselho Fiscal e 21 de setembro de 2021, às 10h00 
Conselho Deliberativo. Participou como convidada da reunião 
a Sra Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes, responsável pelo 
Controle Interno do IPREM. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Sessão foi encerrada pelos Srs. Presidentes, cuja ata eu, Juliana 
Uchôa dos Santos Ferreira, digitei e assino juntamente com os 
membros presentes.

 BENEFÍCIOS

 EXTINÇÃO DE PENSÃO
6310.2021/0001238-9 - MARILDA BERNARDES CAR-

LOS - À vista das informações e com base no artigo 16, I e pa-
rágrafo único do artigo 17, todos da Lei n° 10.828/90, JULGO 
EXTINTA a pensão, a partir de 26/11/2020.

6310.2021/0001239-7 - MARINALVA CAVALHEIRO 
ARGOLO - À vista das informações e com base no artigo 21, 
I e parágrafo único do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009 
e Lei nº 17.020/2018, JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 
01/12/2020.

6310.2021/0002393-3 - RONALDO JOSÉ SANDOVAL 
BOLOGNA - À vista das informações e com base no artigo 16, 
I e parágrafo único do artigo 17, todos da Lei n° 10.828/90, 
JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 03/07/2021.

6310.2021/0002396-8 - TEREZA DOS SANTOS MAR-
TINS - À vista das informações e com base no artigo 21, I da 
Lei n° 15.080/2009, JULGO EXTINTA a cota parte de pensão, a 
partir de 15/05/2021, recalculando-se o benefício nos termos do 
artigo 22 do mesmo diploma legal.

INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS – DEFERIDOS
6310.2020/0003279-5 - STEFHANY TOMAS AQUINO 

OLIVEIRA - 1- À vista das informações e documentos apre-
sentados, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
046068099, com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 
e 52.397/2011, em especial o Art. 37a, e nos artigos 2º, inciso 
I e 12, inciso III da Lei Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Mu-
nicipal nº 17.020/2018, regulamentadas pelo Decreto Municipal 
nº 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso II, §1º. 2 - À vista das 
informações e com base no artigo 21, VI e parágrafo único do 
artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009 e Lei nº 17.020/2018, 
JULGO EXTINTA a pensão que coube a STEFHANY TOMAS 
AQUINO OLIVEIRA, a partir de 07/02/2021.

6310.2021/0000869-1 - MARIA DA GLORIA RICARDO 
- À vista das informações e documentos apresentados, DEFIRO 
o pedido constante no documento SEI nº 042122079, com 
base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e 52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I, 5º e 12, inciso I da Lei Municipal n° 
15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, regulamenta-
das pelo Decreto Municipal nº 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I, §1º e inciso II, § 3º, observando o prazo de manutenção 
previsto no seu artigo 7º, inciso IX, alínea "b6".

6310.2021/0001006-8 - RUBENITA BIUFORD DE 
SOUZA - ADVOGADA: Ana Lucia Albuquerque Dias - OAB/SP 
313.020 - À vista das informações, documentos apresentados, 
INDEFIRO o pedido de documento SEI nº 042441466, referente 
à RUBENITA BIUFORD DE SOUZA, por não preencher as condi-
ções previstas no artigo 4º, da Lei Municipal n° 15.080/2009, e 
na Lei Municipal nº 17.020/2018, regulamentadas pelo Decreto 
Municipal n° 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso I, § 3º. Ou 
seja, por estar separada de fato e não comprovar dependência 
econômica em relação ao segurado.

6310.2021/0001007-6 - CARMO DA COSTA AMORIM - 
À vista das informações e documentos apresentados, DEFIRO 
o pedido constante no documento SEI nº 042739617, com 
base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e 52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei Municipal n° 
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