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17, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014, a 
expensas da pessoa jurídica condenada, cumulativamente, nos 
seguintes meios:

i)- no sítio eletrônico da pessoa jurídica, caso exista, deven-
do ser acessível por ligação (link) na página inicial que conduza 
diretamente à publicação do extrato, pelo prazo mínimo de 30 
(trinta) dias;

ii)- em jornal de grande circulação na Cidade de São Paulo e;
iii)- em edital a ser afixado, pelo prazo mínimo de 30 (trin-

ta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da 
atividade da pessoa jurídica, de modo visível ao público;

e)- inserção das informações necessárias no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas - CNEP, nos termos do artigo 22 
da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentado pelos artigos 45 
e seguintes, do Decreto Federal nº 8.420/2015;

f)- publicação de extrato desta decisão no sítio eletrônico 
da Controladoria Geral do Município, nos termos do artigo 
23, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014 e, 
por fim;

g)- extração de cópias destes autos a fim de instruir o 
processo administrativo destinado à apuração de responsabi-
lidade administrativa da organização social Instituto Brasileiro 
de Gestão Cultural.

Para os fins do artigo 23, parágrafo único, do Decreto Mu-
nicipal nº 55.107/2014, segue extrato da decisão condenatória 
em anexo (Anexo Único).

Aguarde-se eventual apresentação de recurso ou o decurso 
do prazo recursal.

Anexo Único
EXTRATO DE DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA 

EM PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº 2017-0.006.824-1
Por decisão do Senhor Controlador Geral do Município de 

São Paulo, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
de 14/12/2018, MARIA CAROLINA COIMBRA DE ANDRADE 
- ME, CNPJ/MF nº 08.784.021/0001-57, foi condenada às se-
guintes sanções: (i) ao pagamento de MULTA ADMINISTRATIVA, 
no valor de R$ 43.740,00 (quarenta e três mil, setecentos e 
quarenta reais), no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento 
no artigo 6º, caput, inciso I, parte final, da Lei Federal nº 
12.846/2013 e nos artigos 21 e 22, § 1º, ambos do Decreto 
Municipal nº 55.107/2014, bem como (ii) à PUBLICAÇÃO EX-
TRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, na forma de 
extrato de sentença, em jornal de grande circulação na Cidade 
de São Paulo, com fundamento no artigo 6º, caput, inciso II, e 
§5º, da mesma Lei e também nos artigos 17, parágrafo único, e 
23, ambos do referido Decreto Municipal, em razão da prática 
de conduta tipificada pelo artigo 5º, inciso I, da referida Lei, 
ressalvando que a aplicação destas sanções não exclui, sob 
qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano 
causado (artigo 6º, § 3º, da citada Lei). A condenação decorre 
da prática de atos contra a Administração Pública Municipal de 
São Paulo (Lei Federal nº 12.846/2013 - LEI ANTICORRUPÇÃO), 
em razão de a referida pessoa jurídica haver dado, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a ter-
ceiros a ele relacionados, na medida em que emitiu nota fiscal 
e recebeu o respectivo pagamento por serviço não prestado, no 
âmbito da Fundação Theatro Municipal de São Paulo – FTMSP, 
causando prejuízo ao erário municipal. Além disso, deverá pro-
ceder à restituição integral dos danos causados à Administração 
Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme prevê o artigo 
6°, § 3°, da referida lei.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO

 COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 
MODERNIZAÇÃO

DESPACHO EXARADO PELO PROCURADOR COORDE-
NADOR

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 13/12/18 
– PÁG. 24

ONDE SE LÊ: 
6021.2018/0000229-4
LEIA-SE: 
6021.2016/0000229-4

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 2017-0.096.437-9
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
O Secretário Municipal da saúde, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por lei e, considerando o disposto no 
Decreto nº 43.233/2003, resolve:

Conceder à Comissão de Apuração Preliminar, constituída 
pela Portaria nº 831/2017-SMS.G , a prorrogação do prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos referentes ao 
processo administrativo nº 2017-0.096.437-9..

 PROCESSO: 2018-0.030.074-0
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
O Secretário Municipal da saúde, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por lei e, considerando o disposto no 
Decreto nº 43.233/2003, resolve:

Conceder à Comissão de Apuração Preliminar, constituída 
pela Portaria nº 831/2017-SMS.G , a prorrogação do prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos referentes ao 
processo administrativo nº 2018-0.030.074-0.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
LESTE

 DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL 
DE SAÚDE

6018.2018/0017454-8 - À vista dos elementos constantes 
neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim con-
feridas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando 
as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para 
cobrir o período de 01/01/2019 à 31/10/2019, no valor de R$ 
113.000,00 (cento e treze mil reais), principal, em favor da em-
presa GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA, CNPJ 
61.457.941/0001-43, referente aos serviços de prestação de 
serviços de locação de duplicador digital e guilhotina, com um 
operador, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da 
Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista 
para o exercício financeiro de 2.019.

6018.2018/0041322-4 - À vista dos elementos constantes 
neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim con-
feridas pela Portaria 727/2018-SMS.G, AUTORIZO, observando 
as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para 
cobrir o período de 01/01/2019 à 04/10/2019, no valor de R$ 
31.784,00 (trinta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais), 
principal, em favor da empresa TMS PURIFICADORES E COMÉR-
CIO LTDA, CNPJ 09.114.027/0001-80, referente aos serviços de 
locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores 
de água para as unidades da CRS.Leste, em consonância com 
o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando 
a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro 
de 2.019.

DEFIRO o pedido constante no documento SEI Nº 012400590 
pagando-se pensão na forma prevista no art. 12, I, do mesmo 
diploma legal.

6310.2018/0003482-4 - NIVALDO ALMEIDA CABOCLO 
- À vista das informações, documentos apresentados e com 
base no Decreto Municipal nº 46.861, de 27 de dezembro de 
2005, alterado pelo Decreto Municipal nº 52.397, de 07 de 
junho de 2011 e ainda da Lei nº 15.080/09, art. 2º, inciso I, 
DEFIRO o documento SEI nº 012546288, pagando-se a pensão 
na forma prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal, a partir 
de 13/11/2018.

6310.2018/0003483-2 - MARIA DONIZETE RAMOS - À 
vista das informações, documentos apresentados e com base 
no Decreto Municipal nº 46.861, de 27 de dezembro de 2005, 
alterado pelo Decreto Municipal nº 52.397, de 07 de junho de 
2011 e ainda da Lei nº 15.080/09, art. 2º, inciso I e Orientação 
de Serviço 01/2012-IPREM/SUP, DEFIRO o documento SEI nº 
012551130, pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, 
VI, do mesmo diploma legal.

INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS – INDEFERIDOS
6310.2018/0000818-1 - RAFAELA PENHA VENANCIO 

MACIEL - À vista das informações, documentos apresentados 
e Laudo Médico de SEI 012897080, INDEFIRO o pedido SEI 
7299011, por não preencher as condições do art. 2°, I da Lei 
15.080/09.

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DEFERIDOS
6310.2017/0000711-6 - SIMALTER CUNHA DO PRADO 

- À vista das informações e documentos juntados, INDEFIRO o 
pedido constante do SEI nº 3923562, uma vez que o interessa-
do não compareceu à perícia médica.

OPÇÃO PELO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
– PCCS

6310.2018/0003626-6 - JAYRA FERNANDES DE MELO 
- Tendo em vista que a pensão já encontra-se reestruturada e 
vem sendo paga corretamente de acordo com a Lei 13.748/04, 
INDEFIRO o Termo de Opção, formulado através do documento 
SEI nº 012898718 , por falta de amparo legal.

PENSÕES INTEGRADAS – NÍVEL BÁSICO
1)A Divisão de Benefícios para cumprimento das determi-

nações contidas na Lei 13.652, de 26/09/03,AUTORIZA e faz 
publicar os seguintes atos:

a)Integração dos pensionistas nas novas referências de 
Agente de apoio, nos termos dos arts. 55 a 59, enquadrados 
a seguir:.
PENSÃO NOME PADRÃO CATE-

GORIA
NÍVEL DATA

02117/2 04 ALEXANDRINA MARIA LA SALVIA B-2 2 I 01/11/2018
15179/3 00 ILKA EULALIO DOS SANTOS B-2 2 I 01/11/2018

PENSÕES INTEGRADAS – NÍVEL MÉDIO
1)A Divisão de Benefícios para cumprimento das determi-

nações contidas na Lei 13.748, de 16/01/2004,AUTORIZA e faz 
publicar os seguintes atos:

a)Integração dos pensionistas nas novas referências de 
Assistente de Gestão de Políticas Públicas, nos termos dos arts. 
57 a 61, enquadrados a seguir:
PENSÃO NOME REFERÊNCIA JORNADA DATA
04456/3 00 APPARECIDA MARTINS M-14 40 01/072018

PENSÕES INTEGRADAS – NÍVEL SUPERIOR
1)A Divisão de Benefícios ,AUTORIZA, nos termos da Lei 

16.122/2015, de 15 de janeiro de 2015 e de acordo com as me-
didas promovidas para esse fim, o enquadramento das pensões, 
publicando os seguintes atos:

a)Integração dos pensionistas na carreira de ANALISTA DE 
SAÚDE-MÉDICO:
PENSÃO NOME PADRÃO NÍVEL CATE-

GORIA
JORNADA DATA

03240/9 00 AURORA COPEDE 
MELONI

A404M I 4 20 01/06/2018

VISTAS E CÓPIAS DE PEÇAS DE PROCESSOS
6310.2018/0002637-6 – JAQUELINE APARECIDA DE PAU-

LA CORREA BARBOSA - DEFIRO o pedido de Vistas e Cópias.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 DESPACHO DO CONTROLADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO

Processo nº 2017-0.006.824-1
INTERESSADA: MARIA CAROLINA COIMBRA DE AN-

DRADE - ME, CNPJ/MF nº 08.784.021/0001-57
ASSUNTO: Processo Administrativo de Responsabilização de 
Pessoa Jurídica – Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrup-
ção), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 55.107/2014 
– Determinação de instauração contida no inciso XI, alínea “r”, 
do despacho do então Controlador Geral do Município profe-
rido no processo nº 2016-0.001.843-9, que tratou de prévia 
sindicância instaurada para apurar irregularidades na gestão da 
Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP), cuja sub-
sunção caracterizou a infração tipificada pelo artigo 5º, inciso I, 
da Lei Federal nº 12.846/2013.

Dispositivo
Ante o exposto, CONDENO a pessoa jurídica MARIA 

CAROLINA COIMBRA DE ANDRADE – ME, CNPJ/MF nº 
08.784.021/0001-57, (i) ao pagamento de MULTA ADMI-
NISTRATIVA, no valor de R$ 43.740,00 (quarenta e três 
mil, setecentos e quarenta reais), no prazo de 30 (trinta) 
dias, com fulcro no artigo 6º, caput, inciso I, parte final, da Lei 
Federal nº 12.846/2013 e nos artigos 21 e 22, § 1º, ambos do 
Decreto Municipal nº 55.107/2014, (ii) bem como à PUBLI-
CAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, 
na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa 
jurídica condenada, com fundamento no artigo 6º, caput, 
inciso II e § 5º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e no artigo 17, 
parágrafo único, combinado com o artigo 23, ambos do Decreto 
Municipal nº 55.107/2014, em virtude da incursão da referida 
pessoa jurídica infratora em prática constitutiva de ato lesivo à 
Administração Pública Paulistana, tipificada no artigo 5º, inciso 
I, da Lei Federal nº 12.846/2013.

Por fim, após o encerramento da instância administrativa, 
caso mantida a condenação, determino a adoção das seguintes 
providências:

a)- remessa de cópia dos autos à Procuradoria Geral do 
Município, para adoção dos procedimentos cabíveis, em es-
pecial quanto ao ajuizamento de ações e atuação nas ações 
judiciais em curso que possam envolver a matéria em exame, 
inclusive para obter o imediato ressarcimento;

b)- expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de 
São Paulo, para remessa de cópia do presente, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal nº 12.846/2013;

c)- intimação da pessoa jurídica MARIA CAROLINA COIM-
BRA DE ANDRADE - ME, CNPJ/MF nº 08.784.021/0001-57, para 
pagamento da multa administrativa cominada no montante de 
R$ 43.740,00 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta reais), 
no prazo de 30 (trinta) dias e, na hipótese de inadimplemento, 
a remessa dos presentes autos ao Departamento Fiscal da 
Procuradoria Geral do Município de São Paulo, para inscrição do 
referido débito na Dívida Ativa do Município, bem como para, 
no mesmo prazo, proceder à restituição integral dos danos 
causados à Administração Pública, conforme prevê o art. 6º, § 
3º, da Lei Federal n. 12.846/2013;

d)- intimação da pessoa jurídica para, nos termos do artigo 
23 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, promover a publi-
cação do extrato da decisão condenatória, previsto no artigo 

e um reais e oitenta e dois centavos) em virtude da inexecução 
parcial na entrega do ítem constante na Nota Fiscal nº 4633, 
previsto no subitem 1.2.4 do item 1.2 da CLÁUSULA II - DAS PE-
NALIDADES do Termo 156/2017 de Contrato, Nota de Empenho 
nº 1533/2018, Processo Administrativo nº 6210.2018/0006561-
0. Outrossim, fica V.Sª, intimada para oferecer Defesa 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, a qual poderá enviada para o e-mail 
hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a 
Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na 
Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º andar, Aclimação, São Paulo.

LICITICOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 1247
Notificamos Vossa Senhoria, que esta empresa encontra-se 

na iminência de ser apenada com multa de 3,5% sobre o valor 
de R$ 1.044,10 (um mil e quarenta e quatro reais e dez cen-
tavos), em virtude do atraso na entrega do ítem constante na 
Nota Fiscal nº 1247, Nota de Empenho nº 2853/2018, Processo 
Administrativo nº 6210.2018/0007435-0. Outrossim, fica V.Sa., 
intimada a oferecer Defesa Prévia, se assim o desejar, no prazo 
de 05 (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 hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br ou ser 
protocolizada junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Ar-
quivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º andar 
Aclimação, São Paulo.

SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP
Notificação de Penalidade – Nota Fiscal 2202
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
2,1% sobre o valor de R$ 199,50 (cento e noventa e nove 
reais e cinquenta centavos) em virtude do atraso na entrega 
do ítem constante na Nota Fiscal nº 2202, prevista no subitem 
20.7 da CLÁUSULA 20 - PENALIDADES do Pregão Eletrônico nº 
348/2018, Nota de Empenho nº 2567/2018, Processo Adminis-
trativo nº 6210.2018/0007475-0. Outrossim, fica V.Sª, intimada 
para oferecer Defesa 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, a qual 
poderá enviada para o e-mail hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br 
ou ser protocolizada junto a Seção de Protocolo, Distribuição 
e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º 
andar, Aclimação, São Paulo.

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP
Notificação de Penalidade – Nota Fiscal 2930
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 1% 
sobre o valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) em 
virtude do atraso na entrega do ítem constante na Nota Fiscal 
nº 2930, previsto no subitem 20.4 da CLÁUSULA 20 - PENALI-
DADES do Pregão Eletrônico nº 353/2018, Nota de Empenho nº 
2609/2018, Processo Administrativo nº 6210.2018/0007500-4. 
Outrossim, fica V.Sª, intimada para oferecer Defesa 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, a qual poderá enviada para o e-mail 
hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a 
Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na 
Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º andar, Aclimação, São Paulo.

GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTORS MÉDICOS HOSPI-
TALARES LTDA

Notificação de Penalidade – Notas Fiscais: 107524/107132
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
15% sobre o valor de R$ 4.799,70 (quatro mil, setecentos e 
noventa e nove reais e setenta centavos) e 15% sobre o valor 
de R$ 1.599,90 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e 
noventa centavos), em virtude dos atrasos nas entregas dos 
ítens constantes nas Notas Fiscais nºs 107524/107132, previsto 
no subitem 6.2.4 do item 6.2 da CLÁUSULA SEXTA - PENALI-
DADES do Termo 26/2018 de Contrato, Nota de Empenho nº 
572/2018, Processo Administrativo nº 6210.2018/0005676-0. 
Outrossim, fica V.Sª, intimada para oferecer Defesa 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, a qual poderá enviada para o e-mail 
hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a 
Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na 
Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º andar, Aclimação, São Paulo.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

  CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 
HOMOLOGAÇÃO 

 6027.2018/0003749-3 - PMSP – MARIA CLAUDIA MAR-
TINS - RF(s): 603.073.4-01 – CTC(s) nº(s) 3096/IPREM/2018 
emitida(s) em 21/09/2018;

6029.2018/0001825-2 - PMSP – ANTONIO PEREIRA RA-
MOS - RF(s): 680.063.7-01 – CTC(s) nº(s) 2698/IPREM/2018 
emitida(s) em 28/08/2018;

6025.2018/0012680-0 - PMSP – VALERIA BRASIL CALLE-
GARI - RF(s): 587.591.9-01 e 587.591.9-02 – CTC(s) nº(s) 3087 
e 3088/IPREM/2018 emitida(s) em 20/09/2018;

6029.2018/0001544-0 - PMSP – GILBERTO DE OLIVEI-
RA AVARESE - RF(s): 579.094.8-01 e 579.094.8-02 – CTC(s) 
nº(s) 2370 e 2308/IPREM/2018 emitida(s) em 08/08/2018 e 
13/08/2018;

6013.2018/0003057-3 - PMSP – CIBELE DE ALMEIDA GO-
MES - RF(s): 577.374.1-01 e 577.374.1-02 – CTC(s) nº(s) 2371 
e 2307/IPREM/2018 emitida(s) em 08/08/2018 e 13/08/2018.

6049.2018/0001238-5 - PMSP – JOAO AUGUSTO RABETTI - 
RF(s): 605.047.6-01 – CTC(s) nº(s) 3797/IPREM/2018 emitida(s) 
em 27/11/2018

6016.2018/0049185-2 - PMSP – LUCIA MARIA DOS SAN-
TOS MOREIRA - RF(s): 607.311.5-01 e 607.311.5-02– CTC(s) 
nº(s) 3591 e 3592/IPREM/2018 emitida(s) em 26/10/2018

6029.2018/0001812-0 - PMSP – ALTAIR PEREIRA DO CAR-
MO - RF(s): 586.860.2-01 e 586.860.2-02– CTC(s) nº(s) 3059 e 
3060/IPREM/2018 emitida(s) em 14/09/2018

6014.2018/0001660-6 - PMSP – ELIANA GHIZZI - RF(s): 
316.401.2-01 e 316.401.2-02 – CTC(s) nº(s) 2753 e 2754/
IPREM/2018 emitida(s) em 29/08/2018

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.

 BENEFÍCIOS

 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS
INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS – DEFERIDOS
6310.2018/0003197-3 - MARIA GILENA DOS SANTOS - 

À vista das informações, documentos apresentados e com base 
no Decreto Municipal nº 46.861, de 27 de dezembro de 2005, 
alterado pelo Decreto Municipal nº 52.397, de 07 de junho de 
2011 e ainda da Lei nº 15.080/09, art. 2º, inciso I e Orientação 
de Serviço 01/12-IPREM/SUP, DEFIRO o pedido constante no 
documento SEI Nº 011810312, pagando-se pensão na forma 
prevista no art. 12, IV, do mesmo diploma legal.

6310.2018/0003418-2 - MARIA LUCIA VUELTA RAMI-
REZ - À vista das informações, documentos apresentados e 
com base no Decreto Municipal nº 46.861, de 27 de dezembro 
de 2005, alterado pelo Decreto Municipal nº 52.397, de 07 de 
junho de 2011 e ainda da Lei nº 15.080/09, art. 2º, inciso I, 

JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP 
(CNPJ: 00.498.571/0001-06), início da vigência: 27/02/2019; (ii) 
033/2018-HSPM, objeto: fornecimento de GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PARA O HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAL 
(HSPM), detentora: VILA GUGU CARNES EIRELI - EPP (CNPJ: 
24.524.417/0001-11), início da vigência: 27/02/2019.

II – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2017/0002135-2
Despacho
I – À vista dos elementos constantes no procedimento 

administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no 
artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004, considerando a 
manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho pelos próprios 
fundamentos, com fundamento no disposto no artigo 14, I, do 
Decrto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO a prorrogação pelo 
período de 01 (um) ano, da vigência das seguintes Atas de 
Registros de Preços: (i) 002/2018-HSPM, objeto: fornecimento 
de agulhas hipodérmicas e seringas descartáveis, detentora: 
A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP (CNPJ: 
12.664.453/0001-00), início da nova vigência: 11/01/2019; (ii) 
006/2018-HSPMseringas descartáveis detentora: CIRÚRGICA 
FERNANDES-COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES SOCIEDADE LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31), 
início da nova vigência: 10/01/2019; (iii) 007/2018-HSPM, 
objeto: fornecimento de seringas descartáveis, detentora: ME-
DIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI-EPP (CNPJ: 03.434.334/0001-61), início da nova vigência: 
11/01/2019 e (iiii) 008/2018-HSPM, objeto: fornecimento de 
seringas descartáveis, detentora: CBS MÉDICO CIENTÍFI-
CA SA (CNPJ: 48.791.685/0001-68), início da nova vigência: 
11/01/2019.

II – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2018/0007419-9
Despacho
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídi-

ca desta Autarquia constante dos autos, que adoto como fun-
damento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de 
fevereiro de 2017, CONHEÇO da DEFESA PRÉVIA interposta 
por NATULAB LAB. S.A., por tempestiva, e no mérito DOU-LHE 
PROVIMENTO, deixando de aplicar multa no importe de R$ 
17,37 (dezessete reais e trinta e sete centavos), diante do valor 
irrisório frente aos custos da cobrança da receita.

II - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2018/0007240-4
Despacho
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídi-

ca desta Autarquia constante dos autos, que adoto como fun-
damento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de 
fevereiro de 2017, CONHEÇO da DEFESA PRÉVIA interposta por 
SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI , por tempestiva, e 
no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, deixando de aplicar multa 
de R$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos), diante do 
valor irrisório frente aos custos da cobrança da receita.

II - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2018/0007042-8
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídi-

ca desta Autarquia constante dos autos, que adoto como fun-
damento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de 
fevereiro de 2017, CONHEÇO da DEFESA PRÉVIA interposta por 
SABIC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por tempestiva, e no 
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-lhe multa no valor 
de R$ 90,40, em virtude do atraso de 12 dias na entrega do 
item constante na Nota Fiscal nº 2305.

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

PROCESSO Nº 6210.2018/0006919-5
Despacho
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídi-

ca desta Autarquia constante dos autos, que adoto como fun-
damento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de 
fevereiro de 2017, deixo de aplicar a multa contratual apurada 
no montante de R$ 2,76 em face da empresa MULTFLUXO 
LTDA, pelo atraso de 6 dia na entrega do produto, diante do va-
lor irrisório frente aos custos para eventual cobrança da receita.

II - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2017/0002117-4
Despacho
I – À vista dos elementos constantes no procedimento 

administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no 
artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004, considerando a 
manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho pelos próprios 
fundamentos, com fundamento no disposto no artigo 14, I, 
do Decrto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO a prorrogação 
pelo período de 01 (um) ano, da vigência da Ata de Registro 
de Preço 011/2018-HSPM, objeto: fornecimento de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL (HSPM) detentora: COMERCIAL DE ALIMENTOS 
RENATO RINALDI EIRELI EPP (CNPJ: 26.753.626/0001-62), 
início da nova vigência: 10/02/2019.

II – Publique-se.

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
 REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME;
Notificação de Penalidade - Nota Fiscal 46428
Notificamos Vossa Senhoria, que esta empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa de 0,5% sobre o 
valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), em virtude do 
atraso na entrega do ítem constante na Nota Fiscal nº 46428, 
Nota de Empenho nº 2580/2018, Processo Administrativo nº 
6210.2018/0007502-0.Outrossim, fica V.Sa., intimada a oferecer 
Defesa Prévia, se assim o desejar, no prazo de 05 (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 hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada jun-
to à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia 
na Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º andar, Aclimação, São Paulo.

RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Notificação de Penalidade – Nota Fiscal 4674
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante 
de 20% sobre o valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e 
cinquenta reais), em virtude da inexecução parcial na entrega 
do ítem constante na Nota Fiscal nº 4674, previsto no subitem 
10.2.2 do item 10.2 da CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALI-
DADES do Termo 263/2018 de Contrato, Nota de Empenho nº 
1773/2018, Processo Administrativo nº 6210.2018/0007630-2. 
Outrossim, fica V.Sª, intimada para oferecer Defesa 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, a qual poderá enviada para o e-mail 
hspmprotocolo@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a 
Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na 
Rua Castro Alves, nº 63/73, 6º andar, Aclimação, São Paulo.

RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Notificação de Penalidade – Nota Fiscal 4633
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontra-

-se na iminência de ser apenada com multa no montante de 
10% sobre o valor de R$ 1.721,82 (um mil, setecentos e vinte 
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