sábado, 10 de agosto de 2013
HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 58158
ATA DE RP: 385/2012 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de
R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos) conforme
previsto no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº
385/2012 – S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s)
item(ns) constante(s) na Nota Fiscal nº 58158, cuja solicitação
ocorreu por meio da Ordem de Fornecimento nº 238/2013,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 27/05/13,
Nota de Empenho nº 1265/2013, Processo Administrativo
2013.0.131.739-6, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 57960
ATA DE RP: 245/2012 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de R$
60,00 (sessenta reais) conforme previsto no ítem “Penalidades”
do Anexo I da Ata de RP Nº 245/2012 – S.M.S.G, em virtude
do atraso na entrega do(s) item(ns) constante(s) na Nota
Fiscal nº 57960, cuja solicitação ocorreu por meio da Ordem
de Fornecimento nº 252/2013, emitida pela Seção Técnica de
Farmácia/HSPM em 29/05/13, Nota de Empenho nº 1340/2013,
Processo Administrativo 2013.0.139.278-9, que está com vistas
franqueadas, fazendo-o com fundamento nos artigos 86 da Lei
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 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 protocolizada junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta
Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 122531
ATA DE RP: 24/2012 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de
R$ 860,40 (oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos)
conforme previsto no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de
RP Nº 24/2012 – S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s)
item(ns) constante(s) na Nota Fiscal nº 122531, cuja solicitação
ocorreu por meio da Ordem de Fornecimento nº 262/2013,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 12/06/13,
Nota de Empenho nº 1386/2013, Processo Administrativo
2013.0.130.449-9, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
BLAU FARMACÊUTICA S.A
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 45844
ATA DE RP: 126/2011 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de R$
2.988,00 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais) conforme
previsto no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº
126/2011 – S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s)
item(ns) constante(s) na Nota Fiscal nº 45844, cuja solicitação
ocorreu por meio da Ordem de Fornecimento nº 229/2013,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 20/05/13,
Nota de Empenho nº 1234/2013, Processo Administrativo
2013.0.131.308-0, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 277388
ATA DE RP: 312/2011 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de R$
31,75 (trinta e um reais e setenta e cinco centavos) conforme
previsto no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº
312/2011 – S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s)
item(ns) constante(s) na Nota Fiscal nº 277388, cuja solicitação
ocorreu por meio da Ordem de Fornecimento nº 230/2013,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 24/05/13,
Nota de Empenho nº 1268/2013, Processo Administrativo
2013.0.131.660-8, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 12695
ATA DE RP: 152/2012 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de
R$ 4.050,00 (quatro mil e cinqüenta reais) conforme previsto
no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº 152/2012
– S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s) item(ns)
constante(s) na Nota Fiscal nº 12695, cuja solicitação ocorreu
por meio da Ordem de Fornecimento nº 242/2013, emitida pela
Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 28/05/13, Nota de Empenho nº 1314/2013, Processo Administrativo 2013.0.114.504-8,
que está com vistas franqueadas, fazendo-o com fundamento
nos artigos 86 da Lei 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 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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 44163
ATA DE RP: 300/2012 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de
R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) conforme
previsto no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº
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300/2012 – S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s)
item(ns) constante(s) na Nota Fiscal nº 44163, cuja solicitação
ocorreu por meio da Ordem de Fornecimento nº 197/2013,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 07/05/13,
Nota de Empenho nº 1126/2013, Processo Administrativo
2013.0.116.378-0, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 41095
ATA DE RP: 034/2013 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de R$
108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos) conforme
previsto no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº
034/2013 – S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s)
item(ns) constante(s) na Nota Fiscal nº 41095, cuja solicitação
ocorreu por meio da Ordem de Fornecimento nº 223/2013,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 14/05/13,
Nota de Empenho nº 1171/2013, Processo Administrativo
2013.0.116.667-3, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ASSUNTO: Defesa prévia – Nota Fiscal 241851
ATA DE RP: 391/2012 – S.M.S.G
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa sobre o valor de R$
8,24 (oito reais e vinte e quatro centavos) conforme previsto
no ítem “Penalidades” do Anexo I da Ata de RP Nº 391/2012
– S.M.S.G, em virtude do atraso na entrega do(s) item(ns)
constante(s) na Nota Fiscal nº 241851, cuja solicitação ocorreu
por meio da Ordens de Fornecimento nº 232/2013 e 233/13,
emitida pela Seção Técnica de Farmácia/HSPM em 27/05/13,
Nota de Empenho nº 1279/2013, Processo Administrativo
2013.0.131.752-3, que está com vistas franqueadas, fazendoo com fundamento nos artigos 86 da Lei 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo
MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – NOTA FISCAL:
12848
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
5,5% sobre o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta
reais), conforme do anexo da Nota de Empenho nº 1177/2013
em virtude do atraso na entrega do (s) item (ns) constante (s) na Nota Fiscal nº 12848, Processo Administrativo nº
2013.0.141.691-2, que está com vistas franqueadas, 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 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 protocolizada junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta
Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – NOTA FISCAL:
13204
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de 3%
sobre o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) conforme do anexo da Nota de Empenho nº 1350/2013, em virtude
do atraso na entrega do (s) item (ns) constante (s) na Nota
Fiscal nº 13204, Processo Administrativo nº 2013.0.121.762-6,
que está com vistas franqueadas, 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – NOTA FISCAL:
359015
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de 2%
sobre o valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e
vinte centavos) e 8,5% sobre o valor de R$ 940,80 (novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), conforme do anexo
da Nota de Empenho nº 1264/2013, em virtude do atraso na
entrega do (s) item (ns) constante (s) nas Notas Fiscais nºs
365225/369828, Processo Administrativo nº 2013.0.121.750-2,
que está com vistas franqueadas, 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
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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – NOTA FISCAL:
359015
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
5,5% sobre o valor de R$ 1.723,50 (um mil, setecentos e vinte
e três reais e cinqüenta centavos), conforme do anexo da Nota
de Empenho nº 1148/2013, em virtude do atraso na entrega
do (s) item (ns) constante (s) na Nota Fiscal nº 359015, Processo Administrativo nº 2013.0.114.467-0, que está com vistas
franqueadas, 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 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 protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – NOTA FISCAL:
77072
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de 4%
sobre o valor de R$ 1.085,82 (um mil, oitenta e cinco reais e
oitenta e dois centavos) conforme do anexo da Nota de Empenho nº 1271/2013, em virtude do atraso na entrega do (s) item
(ns) constante (s) na Nota Fiscal nº 77072, Processo Administrativo nº 2013.0.151.692-5, que está com vistas franqueadas,
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 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 protocolizada junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
PORTAL LTDA
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Notas Fiscais
24219/25496.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
10% sobre o valor de R$ 4.569,13 (quatro mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e treze centavos), em virtude da inexecução parcial na entrega dos ítens constantes nas Notas Fiscais
nºs 24219/25496, previstos no subítemn 14.2.3 do item 14.2
da Cláusula XIV – DAS PENALIDADES, do Edital de Pregão
nº18/2013, Nota de Empenho nº 884/2013, Processo Administrativo nº 2013.0.091.365-3, que está com vistas franqueadas,
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 pela competência delegada através
da Portaria nº 44/2013 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07
de junho de 2013. 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 ser protocolizada
junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA
CEARENSE LTDA
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Nota Fiscal nº
84904.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
1,5% sobre o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),
em virtude do atraso na entrega dos ítens constantes na Nota
Fiscal nº 84904, previsto no subítem 14.2.1 do item 14.2 da
Cláusula XIV– DAS PENALIDADES, do Edital de Pregão nº
52/2013, Nota de Empenho nº 1345/2013, Processo Administrativo nº 2013.0.156.944-1, que está com vistas franqueadas,
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 pela competência delegada através
da Portaria nº 44/2013 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07
de junho de 2013. 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 ser protocolizada
junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
FG – FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Nota Fiscal 53354
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
1,5% sobre o valor de R$ 66.774,00 (sessenta e seis mil,
setecentos e setenta e quatro reaias) em virtude do atraso na
entrega do ítem constante na Nota Fiscal nº 53354, previsto
no subítem 14.2.1 do item 14.2 da Cláusula XIV– DAS PENALIDADES, do Edital de Pregão nº 62/2013, Nota de Empenho
nº 1378/2013, Processo Administrativo nº 2013.0.163.460-0,
que está com vistas franqueadas, 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 pela
competência delegada através da Portaria nº 44/2013 – HSPM,
publicada no D.O.C. de 07 de junho de 2013. 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 ser protocolizada junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Nota Fiscal 156242
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
10% sobre o valor de R$ 90.777,60 (noventa mil, setecentos e
setenta e sete reais e sessenta centavos), em virtude do atraso
na entrega do ítem constante na Nota Fiscal nº 156242, prevista no subítem 1.2.2 do item 1.2 da Cláusula VII– DAS PENALIDADES, do Termo de Contrato nº 184/2012, do Edital de Pregão
nº 70/2012, Nota de Empenho nº 1393/2013, Processo Administrativo nº 2013.0.175.933-8, que está com vistas franqueadas,
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 pela competência delegada através
da Portaria nº 44/2013 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07
de junho de 2013. 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 ser protocolizada
junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Nota Fiscal 456020.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
10% sobre o valor de R$ 2.292,00 (dois mil, duzentos e noventa
e dois reais), em virtude da inexecução parcial na entrega do
ítem constante na Nota Fiscal nº 456020, prevista no subítem
1.2.2 do item 1.2 da Cláusula VII– DAS PENALIDADES, do Termo
de Contrato nº 255/2012, do Edital de Pregão nº 95/2012,
Nota de Empenho nº 466/2013, Processo Administrativo nº
2013.0.227.019-7, que está com vistas franqueadas, 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 pela competência delegada através da Portaria nº
44/2013 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de junho de 2013.
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 ser protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.
PORTAL LTDA
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Notas Fiscais
24219/25496.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
10% sobre o valor de R$ 4.569,13 (quatro mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e treze centavos), em virtude da inexe-
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cução parcial na entrega dos ítens constantes nas Notas Fiscais
nºs 24219/25496, previstos no subítemn 14.2.3 do item 14.2
da Cláusula XIV – DAS PENALIDADES, do Edital de Pregão
nº18/2013, Nota de Empenho nº 884/2013, Processo Administrativo nº 2013.0.091.365-3, que está com vistas franqueadas,
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 pela competência delegada através
da Portaria nº 44/2013 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07
de junho de 2013. 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 ser protocolizada
junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Nota Fiscal 24308
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
10% sobre o valor de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinqüenta reais), em virtude do atraso na entrega dos itens constantes
na Nota Fiscal nº 24308, prevista no subítem 1.2.2 do item 1.2
da Cláusula VII– DAS PENALIDADES, do Termo de Contrato nº
245/2012, do Edital de Pregão nº 96/2012, Nota de Empenho
nº 334/2013, Processo Administrativo nº 2013.0.227.971-2,
que está com vistas franqueadas, 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 pela
competência delegada através da Portaria nº 44/2013 – HSPM,
publicada no D.O.C. de 07 de junho de 2013. 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 ser protocolizada junto à Seção de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua Castro Alves, 131, térreo.
BLAU FARMACÊUTICA S.A
ASSUNTO: Notificação de penalidade – Nota Fiscal 44935.
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que essa empresa encontrase na iminência de ser apenada com multa no montante de
10% sobre o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais), em virtude da inexecução parcial na entrega dos itens
constantes na Nota Fiscal nº 44935, prevista no subítem 1.2.3
do item 1.2 da Cláusula VII– DAS PENALIDADES, do Termo
de Contrato nº 174/2012, do Edital de Pregão nº 65/2012,
Nota de Empenho nº 262/2013, Processo Administrativo nº
2012.0.163.096-3, que está com vistas franqueadas, 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 pela competência delegada através da Portaria nº
44/2013 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de junho de 2013.
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 ser protocolizada junto à Seção
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua
Castro Alves, 131, térreo.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
BENEFÍCIOS
DIVISÃO DE BENEFÍCIOS
EXTINÇÃO DE PENSÃO
2010-0.321.410-6 - Taynara Vania Guimarães - Com
base no art. 21, VI, e parágrafo único do art. 22, todos da
Lei 15.080/2009, JULGO EXTINTA a pensão, a partir de
26/03/2013.
2011-0.358.350-2- Maria Pedra de Lima - Com base no
inc. I, do art. 21, da Lei 15.080/2009, JULGO EXTINTA, a partir
de 10/05/2013, a cota parte de pensão.
2012-0.186.270-8- Amabile Virginia Brunelli - Com
base no inc. I, do art. 16, da Lei 10.828/90, JULGO EXTINTA, a
partir de 12/01/2013, a cota parte de pensão.
2012-0.280.040-4 - Mayara Christina Gomes de Camargo- Com base no inc. VI, do art. 21, da Lei 15.080/2009,
JULGO EXTINTA, a partir de 28/05/2013, a cota parte de
pensão.
2013-0.141.624-6 - Heitor Caetano de Noronha- Com
base no art. 16, I, e parágrafo único do art. 17, todos da Lei
10.828/90, JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 19/01/2013.
INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS – DEFERIDOS
2013-0.101.904-2 - 2013-0.101.904-2 - À vista das informações relatório conclusivo da Seção de Assistência Social, com
base no inc. I, do art. 2º, da Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido,
pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, IV, do mesmo
diploma legal.
2013-0.157.150-0 - Jose Jorge da Silva
2013-0.171.374-7 - Elza Giavarotti Ferreira
2013-0.173.135-4 - Maria Izabel de Matos Oliveira
2013-0.173.466-3 - Margarida dos Santos Rocha
2013-0.174.693-9 - Matilde Maria Moreira Mafra - À
vista das informações, e com base no inc. I, do art. 2º, da Lei
15.080/2009, DEFIRO os pedidos, pagando-se as pensões na
forma prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal.
2013-0.174.388-3 - Augusto Pinheiro de Araujo - À
vista das informações, e com base no inc. I, do art. 2º, da Lei
15.080/2009, DEFIRO o pedido, pagando-se a pensão na forma
prevista no art. 12, III, do mesmo diploma legal.
RETIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES - DOC DE 09/08/2013 EXTINÇÃO DE PENSÃO
Leia-se como segue e não como constou: 20080.278.829.3 - Tamiris Fernandes Santos – “...,a partir de
26/08/2008, ...”.
Para fazer constar o nome correto: 2009-0.332.189-7 Florencia Luiz de Moraes Goes

DIVISÃO DE ASSUNTOS INTERNOS
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - QUITAÇÃO
2013-0.118.722-0 –Francisco De Simone- 20130.210.188-5- Leonor Rodrigues Baccan-2013-0.220.681-4Miriam Bilhó Gatamorta. ,
Autorizo, de conformidade com a competência delegada pelas Portarias nº 035/2008 e nº 035A/2012, do
IPREM, a quitação dos débitos hipotecários, por ter o IPREM
, recebido dos devedores a totalidade de seus créditos, razão
pela qual dá ampla e geral quitação, para nada mais pretender
a este título.

CONSELHO FISCAL
ATA N.º 14/2013 – 13ª Sessão Ordinária
Ao nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze,
realizou-se na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO - IPREM, a 13ª Sessão Ordinária do Egrégio
Conselho Fiscal sob a presidência do Conselheiro Aléssio Barbosa Júnior e com a presença dos conselheiros: Agnaldo dos
Santos Galvão, Ana Clara Lopes, Euclides Augusto de Queiroz
Esteves, Sônia Maria de Mello e Zilma Ferreira dos Santos. 01.
Comunicação dos Conselheiros: O Conselho considera justifica-

