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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº MODELO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (VERSO)

GABINETE DO PRESIDENTE

Representantes Legais:
x
x
x
x
Detentor(es) de Atestados:
x
x
x
x
Responsável(is) Técnico(s), conforme Certidão(ões) expedida(s) pela(s) entidade(s) profissional(is) competente(s):
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CREA nº ......., emitida em ___/___/____, válida até ___/___/____
Arquiteto:
Engo. Civil:
Engº Químico:
Engº Agrônomo:
Eng.º Eletricista:
Engº Eletricista e Técnico em Eletrônica:
Engº Mecânico e Engº de Operação – Modalidade Mecânica:
Engº Mecânico:
Eng.º Mecânico e Eng.º de Segurança do Trabalho:
Engº Civil e Engº de Operação – Mod. Fabr. Mecânica:
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CAU nº ....... válida até ___/___/___
Arquiteto:
Arquiteto:
Arquiteto:

2016-0.100.307-9
Pagamento por Indenização - Obra emergencial de execução de sustentação e escoramento e demais serviços complementares da passarela localizada na Av. Washington Luís, s/nº,
próximo à Rua Lourical e Rua Vieira de Morais.
DESPACHO: À vista dos elementos constantes destes autos,
em especial da manifestação Assessoria Técnica e Jurídica desta
Pasta às fls. retro, AUTORIZO, com fulcro ao que dispõe o § único,
do artigo 59, da Lei Federal nº 8.666/93 o pagamento a título de
indenização à empresa VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.744.431/0001-01, em
decorrência da execução de sustentação e escoramento e demais
serviços complementares da passarela localizada na Av. Washington Luís, s/nº, próximo à Rua Lourical e Rua Vieira de Morais,
a quantia de R$ 249.651,99 (duzentos e quarenta e nove mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).
Eventual apuração de responsabilidade deverá ser promovida pela Secretaria originariamente contratante.

2017-0.070.329-0
Pagamento por Indenização - Prestação de serviços de
locação de passarela temporária instalada em frente do Aeroporto de Congonhas, em substituição a Passarela Comandante
Rolim A. Amaro.
DESPACHO: À vista dos elementos constantes destes autos,
em especial da manifestação Assessoria Técnica e Jurídica desta
Pasta às fls. retro, AUTORIZO, com fulcro ao que dispõe o §
único, do artigo 59, da Lei Federal nº 8.666/93 o pagamento a
título de indenização à empresa VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.744.431/000101, em decorrência da prestação de serviços de locação de
passarela temporária instalada em frente do Aeroporto de
Congonhas, em substituição a Passarela Comandante Rolim A.
Amaro, a quantia de R$ 1.134.016,94 (um milhão, cento e trinta
e quatro mil, dezesseis reais e noventa e quatro centavos).
Eventual apuração de responsabilidade deverá ser promovida
pela Secretaria originariamente contratante.

2014-0.117.861-4
Desapropriação – Melhoramento: Córrego Ponte Baixa.
DESPACHO : Diante dos elementos que instruem o presente processo, especialmente de acordo com as informações apresentadas
às fls. 171/175, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em
favor da Igreja Apostólica Projeto IDE, no valor de R$ 338.399,82
(trezentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e
oitenta e dois centavos), para que se proceda ao depósito judicial
da Ação de Desapropriação nº 1052746.38.2015.8.26.0053 da 9ª
Vara da Fazenda Pública, onerando a dotação orçamentária nº 86.
22.17.451.3008.5.013.4.4.90.61.00.03.

DEPTO DE CONTROLE E USO DE VIAS
PÚBLICAS
2017-0.112.964-3 – CET – DEFERIDA APROVAÇÃO DO
PROJETO.
2017-0.097.935-0 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO
DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e
entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento
por abandono.
2017-0.112.372-6 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO
DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e
entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento
por abandono.
2017-0.112.374-2 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO
DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e
entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento
por abandono.
2017-0.114.178-3 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO
DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e
entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento
por abandono.
2017-0.091.128-3 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO
DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e
entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento
por abandono.
2017-0.115.976-3 – ELETROPAULO – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A ELETROPAULO fica intimada a proceder
a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta)
dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de
indeferimento por abandono.
2017-0.104.488-5 – MIGTEL – DEFERIDA APROVAÇÃO
DO PROJETO NOS TERMOS DA PORTARIA 25/SMSO-G/2017,
BEM COMO PORTARIA 13/SIURB-G/2015. A MIGTEL fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo
de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará,
sob pena de indeferimento por abandono.
2014-0.188.130-7 – SABESP – DEFERIDA PRORROGAÇÃO DO ALVARÁ. A SABESP fica intimada a proceder a retirada
e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do Alvará, sob pena de inclusão da permissionária no Cadastro Informativo Municipal – CADIN.
2016-0.278.139-3 – NETELL – DEFERIDA PRORROGAÇÃO DO ALVARÁ. A NETELL fica intimada a proceder a retirada
e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do Alvará, sob pena de inclusão da permissionária no Cadastro Informativo Municipal – CADIN.
2013-0.352.056-3 – WHR ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA – DEFERIDA PRORROGAÇÃO DO TPU. A WHR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA fica intimada a proceder a retirada e
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entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para
consequente emissão do TPU, sob pena de inclusão da permissionária no Cadastro Informativo Municipal – CADIN.
2012-0.202.509-5 – INTELIG – Fica determinado que
seja feito o registro preliminar no sistema de gestão do CADIN
Municipal da pendência da permissionária. Caso não haja manifestação em até 30 (trinta) dias, esta será incluída efetivamente
nos termos do Decreto Municipal 47.096/06.
2011-0.160.114-7 – POSTO DE SERVIÇO ALVORADA
LTDA. – Nos termos do art. 10 do Decreto Municipal 47.096/06,
fica determinado a EXCLUSÃO do registro preliminar do sistema
de gestão do CADIN Municipal da pendência da permissionária.
2017-0.084.005-0 – TIM CELULAR - NOTIFICAÇÃO
PARA PAGAMENTO. Tendo em vista que a desídia da permissionária na comprovação dos pagamentos de preço público referente a Análise de Projeto, Termo de Permissão de Uso – TPU,
Alvará de Instalação e Caução, consoante item II do despacho
de autorização, publicado no D.O.C. em 13/06/2017, fica a
interessada intimada a regularizar a pendência, no prazo de
5 (cinco) dias para cumprimento, apresentando os respectivos
comprovantes de pagamento junto a este Departamento, sob
pena de indeferimento do processo por abandono, bem como
inclusão do débito no Cadastro Informativo Municipal – CADIN,
nos termos da Lei n° 14.094/2005 e Decreto n° 47.096/2006.
2014-0.028.806-8 – AUTO POSTO MIRANTE LTDA - NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO. Tendo em
vista o não pagamento dos preços públicos relativos à Análise
de Projeto e ao Termo de Permissão de Uso – TPU, referente ao
processo em epígrafe, fica a interessada notificada a regularizar
a pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando os respectivos comprovantes junto a este Departamento, sob pena de
inclusão do débito no Cadastro Informativo Municipal – CADIN,
nos termos da Lei n° 14.094/2005 e posteriores alterações.
2013-0.101.849-6 – AUTO POSTO DELLA VIA - NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO. Tendo em vista
o não pagamento dos preços públicos relativos à Análise de
Projeto e ao Termo de Permissão de Uso – TPU, referente ao
processo em epígrafe, fica a interessada notificada a regularizar
a pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando os respectivos comprovantes junto a este Departamento, sob pena de
inclusão do débito no Cadastro Informativo Municipal – CADIN,
nos termos da Lei n° 14.094/2005 e posteriores alterações.
2010-0.048.207-0 – ALGAR - NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO. Tendo em vista o não pagamento
dos preços públicos relativos à Análise de Projeto e ao Termo
de Permissão de Uso – TPU, referente ao processo em epígrafe,
fica a interessada notificada a regularizar a pendência, no prazo
de 5 (cinco) dias, apresentando os respectivos comprovantes
junto a este Departamento, sob pena de inclusão do débito no
Cadastro Informativo Municipal – CADIN, nos termos da Lei n°
14.094/2005 e posteriores alterações.
2012-0.204.604-1 COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 (CINCO) dias
úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das penalidades
cabíveis por lei.
2016-0.251.961-3 COMUNIQUE-SE – A COMGAS fica intimada a apresentar toda documentação em até 05 (CINCO) dias
úteis dessa publicação, sob pena de aplicação das penalidades
cabíveis por lei.
2010-0.166.457-0 – SABESP Deferido pedido de prorrogação de 30 dias para atendimento de Comunique-se.
2015-0.196.965-6- COMGAS
COMUNIQUE-SE – COMGAS fica intimada a apresentar
toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia
11/08/2017, em até 30 dias da data da publicação. No
caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Cadastro
Setorial – CONVIAS 2, Praça da República, 154 – 7º andar, na
recepção das 9:00 às 16:00 horas.
2013-0.232.199-0- SABESP
COMUNIQUE-SE – SABESP fica intimada a apresentar
toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia
11/08/2017, em até 30 dias da data da publicação. No
caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Cadastro
Setorial – CONVIAS 2, Praça da República, 154 – 7º andar, na
recepção das 9:00 às 16:00 horas.
2011-0.343.511-2- SABESP
COMUNIQUE-SE – SABESP fica intimada a apresentar
toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia
11/08/2017, em até 30 dias da data da publicação. No
caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Cadastro
Setorial – CONVIAS 2, Praça da República, 154 – 7º andar, na
recepção das 9:00 às 16:00 horas.
2015-0.084.163-0 - TELEFONICA
COMUNIQUE-SE – TELEFONICA fica intimada a apresentar
toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia
11/08/2017, em até 30 dias da data da publicação. No
caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Cadastro
Setorial – CONVIAS 2, Praça da República, 154 – 7º andar, na
recepção das 9:00 às 16:00 horas.
2012-0.093.240-0 - COMGAS
COMUNIQUE-SE – COMGAS fica intimada a apresentar
toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia
11/08/2017, em até 30 dias da data da publicação. No
caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Cadastro
Setorial – CONVIAS 2, Praça da República, 154 – 7º andar, na
recepção das 9:00 às 16:00 horas.
2011-0.259.422-5 - COMGAS
COMUNIQUE-SE – COMGAS fica intimada a apresentar
toda documentação solicitada, conforme Email enviado no dia
11/08/2017, em até 30 dias da data da publicação. No
caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Cadastro
Setorial – CONVIAS 2, Praça da República, 154 – 7º andar, na
recepção das 9:00 às 16:00 horas.

2015-0.261.503-3 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
no exercício da competência a mim delegada pela Portaria n°
003/AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo,
o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços
Urbanos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência,
mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.17,
publicado no DOC de 14/11/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 6962,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.261.431-2 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
no exercício da competência a mim delegada pela Portaria n°
003/AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo,
o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços
Urbanos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência,
mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.17,
publicado no DOC de 18/11/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 6990,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.237.198-3 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.15,
publicado no DOC de 22/10/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 7727,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.220.675-3 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.16,
publicado no DOC de 06/10/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 7118,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.220.545-5 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.16,
publicado no DOC de 08/10/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 6952,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.219.721-5 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.17,
publicado no DOC de 01/10/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 5985,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.134.805-8 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
no exercício da competência a mim delegada pela Portaria n°
003/AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo,
o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços
Urbanos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência,
mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.15,
publicado no DOC de 23/10/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 5123,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.

São Paulo, 62 (153) – 25
2015-0.124.005-2 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.15,
publicado no DOC de 03/06/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 5071,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.119.333-0 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
no exercício da competência a mim delegada pela Portaria n°
003/AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o
recurso interposto pela empresa INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21,
mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho
de fls. 13, publicado no DOC de 3/6/2015, aplicando 01 (uma)
multa pelo descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15,
do Contrato n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos,
provenientes de varrição até o máximo de quatro horas após o
término do turno de serviços (jornada de trabalho), de acordo
com o BFS n.º 640 , no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o
qual será corrigido conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2. Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2016-0.018.653-6 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.16,
publicado no DOC de 10/03/2016 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 7776,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.261.411-8 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.17,
publicado no DOC de 18/11/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 7004,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.237.375-7 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n° 003/
AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.15,
publicado no DOC de 24/10/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 7785,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.152.708-4 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
no exercício da competência a mim delegada pela Portaria n°
003/AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo,
o recurso interposto pela empresa Inova Gestão de Serviços
Urbanos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21, mas
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência,
mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho de fls.16,
publicado no DOC de 10/09/2015 aplicando 01 (uma) multa pelo
descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15, do Contrato
n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos, provenientes de
varrição até o máximo de quatro horas após o término do turno
de serviços (jornada de trabalho), de acordo com o BFS n.º 6438,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será corrigido
conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2.
Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.135.676-0 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
no exercício da competência a mim delegada pela Portaria n°
003/AMLURB-PRE/2017, inciso XI, CONHEÇO, por tempestivo, o
recurso interposto pela empresa INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.748.851/0001-21,
mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, e por via de consequência, mantenho a penalidade aplicada por meio do despacho
de fls. 16, publicado no DOC de 4/11/2015, aplicando 01 (uma)
multa pelo descumprimento da Cláusula 15ª, subitem 15.4.15,
do Contrato n° 73/SES/11, por não recolhimento de detritos,
provenientes de varrição até o máximo de quatro horas após o
término do turno de serviços (jornada de trabalho), de acordo
com o BFS n.º 6618 , no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o
qual será corrigido conforme o disposto no subitem 15.5.1 do referido ajuste. 2. Declaro encerradas as instâncias administrativas.
2015-0.135.670-0 - INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS S.A. Aplicação de penalidade. Contrato: 73/
SES/2011 - 1. À vista dos elementos constantes no presente
processo, em especial as manifestações da Prefeitura Regional,
da Diretoria de Gestão de Serviços e da Assessoria Jurídica
desta Autarquia, que acolho e adoto como razões de decidir,
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