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I – Com fundamento no art. 87 da Lei Federal nº. 
8.666/1993 e no art. 54, inciso II, do Decreto Municipal nº 
44.279/2003, fica NOTIFICADA a empresa BRUNO EDU-
ARDO MACIEL DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 
36.819.972/0001-50, na pessoa de seu representante legal, 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta 
publicação, oferecer DEFESA PRÉVIA, tendo em vista a propos-
ta de aplicação de penalidade de multa, conforme manifesta-
ções constantes dos docs. 043455912 e 043459277, nos termos 
da Nota de Empenho nº 99.444/20 (docs. 036732008), referente 
a Cotação Eletrônica nº 00003/2020-SEL.

II - Durante o período citado, fica franqueada à interessada 
vista dos autos do processo administrativo epigrafado em 
SMUL/CAF, sito na Rua São Bento, 405, 8º andar, desta Capital.

III – Publique-se.
IV – Após, à CAF para aguardar o prazo de defesa;

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI n° 6022.2017/0001032-4
I - À vista dos elementos contidos no presente, em espe-

cial manifestação de SMUL/ILUME/CONTABILIDADE em doc. 
(045248876), a qual acolho, e nos termos da competência 
delegada pela Portaria nº 09/2021/SMUL.G no art. 3°, inciso XX, 
AUTORIZO o cancelamento da Nota de Empenho 13.816/2021 
para despesas com Manutenção e Operação de Sistemas de 
Informação e Comunicação de Serviços Técnicos Especializados 
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, emitidas 
em favor da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRO-
DAM / SP S/A., inscrita sob o CNPJ nº 43.076.702/0001-61, 
no valor de R$ 377.709,55 (trezentos e setenta e sete mil 
setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) tendo em 
vista que este saldo não será utilizado, devido ao vencimento 
do contrato em 06/06/2021.

II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a SMUL/ILUME/CONTABILIDADE para emissão de 

Nota de Cancelamento de Empenho e demais providências que 
julgar necessárias.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI n° 6012.2020/0003873-4
I - Em vista do contido nos presentes autos e nos termos da 

Portaria nº 09/2021/SMUL.G no art. 3°, inciso XX, AUTORIZO o 
empenhamento no valor total de R$ 377.123,04 (trezentos e 
setenta e sete mil cento e vinte e três reais e quatro centavos), 
sendo: R$ 239.561,35 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos 
e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) para as despe-
sas com locação, R$ 108.395,00 (cento e oito mil, trezentos e 
noventa e cinco reais), para as despesas com condomínio e 
R$ 29.166,69 (vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais 
e sessenta e nove centavos), para as despesas com IPTU até 
o final do exercício de 2021, a partir de 01/06/2021, emitidas 
em favor de SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 
43.350.131/0001-01 e Edifício Grande São Paulo - CNPJ nº 
53.836.102/0001-08, que onerará a dotação orçamentária nº 
99.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.08, consoante Notas 
de Reserva com Transferência nº 30.562/2021 (045246659), 
nº 30.565/2021 (045246709) e n° 30.559/2021 (045246747), 
respectivamente, devendo no próximo exercício, ser onerada 
dotação própria consignada, em observância ao princípio da 
anualidade orçamentária.

II - PUBLIQUE-SE.
III - Após, a SMUL/CAF/DOF para emissão de respectiva 

Nota de Empenho e demais providências.

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

 CÂMARA TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA

 CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO
VIVIANE STANKEVICIUS URIOSTE MAGALHÃES, Pre-

sidente da Câmara Técnica de Legislação Urbanística, CTLU/
SMUL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
CONVOCA os(as) Senhores(as) representantes para a 102ª Reu-
nião Ordinária da CTLU/SMUL, a ser realizada no próximo dia 
10 de junho de 2021, quinta-feira, às 14h00, através do apli-
cativo “Microsoft Teams” ou outro que vier a substituí-lo e será 
transmitida ao vivo para a população em geral por um serviço 
de streaming disponibilizado no site da CTLU (Reuniões 2021), 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/
participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/ctlu/index.
php?p=292725, nos termos da PORTARIA Nº 19/2020/SMDU.G.

Os interessados nos processos em pauta deverão apresen-
tar manifestação de interesse em participar da reunião em até 
03 dias úteis a contar desta convocação, enviando e-mail para 
ctlu@prefeitura.sp.gov.br, indicando nome, número do processo, 
cópia digitalizada do documento de identificação com foto (por 
exemplo: RG ou CNH), e-mail a ser cadastrado para acesso ao 
Microsoft Teams e telefone para contato, bem como justificando 
o seu interesse no processo.

Sua manifestação será submetida à presidência que ve-
rificará a pertinência quanto à participação, que em caso de 
deferimento, será encaminhado um e-mail com instruções

PAUTA DA REUNIÃO
1. COMUNICAÇÕES GERAIS
2. PIU IBIRAPUERA
3. PROCESSOS
3.01 1020.2020-0015984-1; REPRESA EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIÁRIOS; Avenida Morumbi, 7395 x Avenida das Na-
ções Unidas x Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246; Subprefeitura 
de Pinheiros; Alvará de Instalação de Heliponto.

3.02 2013-0.089.272-9; GPC ASSESSORIA E SERVICOS SC 
LTDA; Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1455; Subpre-
feitura de Pinheiros; Auto de Regularização de Heliponto.

3.03 6040.2020/0001763-2; ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
BEATO JOSÉ DE ANCHIETA; Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 
n.º 10.Subprefeitura de São Miguel Paulista; Auto de Licença de 
funcionamento e Consulta de Zoneamento.

3.04 6041.2019/0001188-3; AUTORIDADE MUNICIPAL 
DE LIMPEZA URBANA - AMLURB; Avenida Afonso Sampaio e 
Souza com Avenida Francisco Tranchesi (Setor:232; Quadra:041 
e Lote:001); Subprefeitura de Itaquera; Implantação de Ecopon-
to Vila Carmosina. 

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEHAB/GABINETE
ASSUNTO: Autorização para celebração do 1º Termo de 

Aditamento contratual para fazer constar: Prorrogação do prazo 
de vigência contratual por mais 12 meses. Emissão de notas de 
Reserva e empenho.

PROCESSO SEI N 6014.2020/0000382-6
CONTRATO N. 006/2020/SEHAB
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / 

SEHAB
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A
DESPACHO: 
1. A vista das informações constantes neste processo ad-

ministrativo, em especial a manifestação da sra. Fiscal do con-
trato em prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 

Interessado: RX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI E RX EMPREENDIMENTOS.

O processo de número 3511-21-SP-ALVe assunto Alvará 
de Aprovação e Execução de Edificação Nova - Processo 
Declaratório foi indeferido.

Ação originária do autodeclaratório.
Processo nº 1020.2020/0001814-8
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo 

Decreto regulamentador.

 SECRETARIA-EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

 SMUL.ATECC.
1010.2021/0004678-5 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/161/ATECC/2021
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO/161/ATECC/2021:
I. Considerada INADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto, com base nos 
seguintes motivos:

a. Inobservância ao disposto no inciso II do §2º do Art. 7° 
do Decreto nº 58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20, e 
no item 4 do Art. 3º da Instrução Normativa nº 006/SEL-G/2020 
(ficha técnica emitida há mais de 60 dias da data de autuação 
do processo);

b. Inobservância ao disposto no Art. 7° do Decreto nº 
58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20, e nos Arts. 6º e 
7º da Instrução Normativa nº 006/SEL-G/2020 (ausência de do-
cumento que comprove o vínculo entre o proprietário constante 
na Matrícula nº 57.744 e o requerente/possuidor/representante 
legal indicado em peças gráficas);

c. Inobservância ao disposto no Art. 2º da Instrução Nor-
mativa nº 006/SEL-G/2020 (impossibilidade de verificação dos 
aceites de todos os envolvidos).

SMUL.ATECC.
6068.2021/0003993-2 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/163/ATECC/2021
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO nº 163/ATECC/2021:
I. Considerada ADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto.
SMUL.ATECC.
6068.2021/0003898-7 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/176/ATECC/2021
Em face da documentação, das peças gráficas apresentadas 

e da MANIFESTAÇÃO nº 176/ATECC/2021 (doc. 045223714):
I. Considerada ADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto.
SMUL.ATECC.
1010.2021/0004568-1 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/179/ATECC/2021
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO nº 179/ATECC/2021:
I. Considerada INADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto, com base no 
seguinte motivo:

a. Inobservância ao disposto no inciso II do § 2° do Art. 7° 
do Decreto nº 58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20, e 
no item 4 do Art. 3° da Instrução Normativa nº 006/SEL-G/2020 
(ausência de ficha técnica).

SMUL.ATECC.
6068.2021/0004020-5 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/180/ATECC/2021
Em face da documentação, das peças gráficas apresentadas 

e da MANIFESTAÇÃO nº 180/ATECC/2021 (doc. 045286411):
I. Considerada ADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto.
SMUL.ATECC.
1010.2021/0004024-8 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/169/ATECC/2021
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO/169/ATECC/2021:
I. Considerada INADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto, com base no 
seguinte motivo:

a. Inobservância ao disposto no §1º do Art. 4º da Instrução 
Normativa nº 006/SEL-G/2020 (arquivos dwf. em desacordo com 
os padrões para o correto posicionamento da chancela eletrôni-
ca de aprovação e com informações incompletas no quadro de 
áreas e de vagas);

b. Inobservância ao item 4 do Art. 16 da Instrução Nor-
mativa nº 006/SEL-G/2020 (ausência de guia e comprovante 
de pagamento relativo à Taxa de Estudos para Fixação de 
Diretrizes - SMT);

SMUL.ATECC.
1010.2021/0004046-9 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/172/ATECC/2021
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO/172/ATECC/2021:
I. Considerada INADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto, com base no 
seguinte motivo:

a. Inobservância ao disposto no Art. 7° do Decreto nº 
58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20, e nos Arts. 7º 
e 8º da Instrução Normativa nº 006/SEL-G/2020 (ausência de 
documentos e/ou procuração do proprietário constante na 
Matrícula, bem como dos responsáveis técnicos indicados em 
peças gráficas);

b. Inobservância ao disposto no inciso II do §2º do Art. 7° 
do Decreto nº 58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20, e 
no item 4 do Art. 3º da Instrução Normativa nº 006/SEL-G/2020 
(ficha técnica emitida há mais de 60 dias da data de autuação 
do processo);

c. Inobservância ao disposto na Portaria nº 221/SMUL/2017 
(peças gráficas em desacordo com os padrões estabelecidos);

d. Inobservância ao Quadro 4A anexo à Lei nº 16.402/16 
(largura mínima de via exigida para o uso pretendido - nR1-6 – 
é maior ou igual a 8m).

SMUL.ATECC.
1010.2021/0004391-3 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/173/ATECC/2021
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO/173/ATECC/2021:
I. Considerada INADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto, com base no 
seguinte motivo:

a. Inobservância ao disposto no inciso III do Art. 6° do 
Decreto nº 58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20 (não 
constam informações no TAR, nem documentação de aprovação 
anterior por meio de projeto simplificado).

 COORDENADORIA DE ATIVIDADE 
ESPECIAL E SEGURANÇA DE USO

 CONTRU
DESPACHO(S) DO(A) COORDENADOR(A)
TORNO NULO OS EFEITOS DA INTERDIÇÃO Nº 3890 LA-

VRADA EM 26/09/2003, TENDO EM VISTA QUE O ESTABELECI-
MENTO ENCERROU AS ATIVIDADES NO LOCAL.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI n° 6068.2020/0000949-7
Interessado(s): BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 36.819.972/0001-50 

Interessados: ONE ELEVADORES SP LTDA CNPJ: 
29.715.933/0001-47

DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 
89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004319-0 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A (CNPJ: 

00.028.986/0146-72)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB. Salientamos a necessidade da 
abertura de processo para atualização cadastral da razão social 
das chapas requeridas em nosso sistema de elevadores.

6068.2021/0004403-0 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: 28.355.223/0001-90 - BASS TECH COMER-

CIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004397-2 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho indeferido
Interessados: EFRATA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI 

(CNPJ: 21.390.409/0001-31) 
DESPACHO: Indefiro o presente processo nos termos do 

art. 89 do Decreto nº 60.061/21 pelo não atendimento das 
disposições da Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB, tendo em vista 
que o endereço da obra/serviço na ART difere do endereço de 
instalação dos equipamentos e o requerimento do Edifício San 
Marino não contém os números das chapas.

6068.2021/0004485-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A (CNPJ: 

00.028.986/0146-72)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004549-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho indeferido
Interessados: GLOBO TECH ELEVADORES LTDA (CNPJ: 

10.531.511/0001-93) 
DESPACHO: Indefiro o presente processo nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 pelo não atendimento das disposi-
ções da Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB. Tendo em vista que não 
foi apresentado ART.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 888

PORTAL DE LICENCIAMENTO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
Processo nº 1020.2021/0000505-6
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo 

Decreto regulamentador. Expeça-seo CERTIFICADO DE REGULA-
RIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.

Processo SEI: 1020.2021/0007903-3
Interessado: Guilherme Januário Medeiros.
O processo de número 3524-21-SP-ALVe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova - Processo 
Declaratório foi indeferido.

Ação originária do autodeclaratório.
Processo SEI: 1020.2021/0001063-7
Interessado: THIAGO PAVAN BARBOSA.
O processo de número 1168-21-SP-SAOe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP) 
foi indeferido.

indeferido nos termos do inciso III do paragrafo 3º. do art.2 
º do Decreto 59.885/2020 (o Alvará de Execução deverá ser 
emitido em nome de pessoa jurídica)

Processo SEI: 1020.2020/0015992-2
Interessado: THIAGO PAVAN BARBOSA.
O processo de número 757-20-SP-SAOe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP) 
foi indeferido.

indeferido nos termos do inciso III do paragrafo 3º. do art.2 
º do Decreto 59.885/2020 (o Alvará de Execução deverá ser 
emitido em nome de pessoa jurídica)

Processo SEI: 1010.2020/0008087-6
Interessado: Mauricio Lucoveis.
O processo de número 117-20-SP-SAOe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP) 
foi indeferido.

indeferido nos termos do inciso III do paragrafo 3º. do art.2 
º do Decreto 59.885/2020 (o Alvará de Execução deverá ser 
emitido em nome de pessoa jurídica)

Processo nº 1020.2020/0005570-1
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo SEI: 1010.2020/0008671-8
Interessado: JLJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO-

ES - EIRELI.
O processo de número 219-20-SP-SAOe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ 
HMP) foi indeferido.

pelo não atendimento completo do comunique-se, nos ter-
mos do nos termos do inciso III do artigo 59 da Lei 16.642/17.

Processo nº 1020.2020/0000941-6
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo SEI: 1020.2021/0005377-8
Interessado: Fabio Soares de Souza Russo .
O processo de número 2241-21-SP-SAOe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP) 
foi deferido.

DEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS 16.050/14, 16.402/16, 
16.642/17 E DECRETOS 56.089/15, 57.521/16, 59.885/20, 
57.776/17.

Processo nº 1020.2020/0003793-2
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo nº 1020.2020/0007042-5
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo SEI: 1020.2021/0001534-5
Interessado: Carolina Materaggia.
O processo de número 1327-21-SP-NEWe assunto Alvará 

de Funcionamento de Local de Reunião foi indeferido.
INDEFIRO o presente, nos termos do Art. 18 do Decreto 

49.969/2008 e suas regulamentações, face o não atendimento 
integral do comunique-se publicado em 28/04/2021.

Processo SEI: 1020.2021/0007786-3
Interessado: EVANDRO PACHECO.
O processo de número 3509-21-SP-ALVe assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova - Processo 
Declaratório foi deferido.

Ação originária do autodeclaratório.
Processo SEI: 1020.2021/0007799-5

Interessados: NOVITA ELEVADORES LTDA CNPJ 
37.849.655/0001-49 

DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 
89 do Decreto nº 60.061/21com base elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004370-0 - Fiscalização: Elevador - Baixa 
de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ALPR - ELEVADORES LTDA ( CNPJ 

10.265.328/0001-93 ) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004371-9 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: NOVITA ELEVADORES LTDA (CNPJ: 

37.849.655/0001-49) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004374-3 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO 

DE ELEVADORES ELEFOR LTDA EPP CNPJ: 04.919.057/0001-40 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004396-4 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ART ELEVADORES EIRELI  (CNPJ: 

11.058.206/0001-99)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004260-7 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: RUMO VERTICAL ELEVADORES LTDA (CNPJ: 

08.439.922/0001-01) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004416-2 - Fiscalização: Elevador - Baixa 
de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ASSELEV MANUTENCAO E COMERCIO DE 

PEÇAS PARA ELEVADORES LTDA (CNPJ: 29.869.084/0001-86) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004417-0 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: FR ELEVADORES E PONTES ROLANTES EIRE-

LI CNPJ 26.397.274/0001-50 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004362-0 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: NXS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI 

(CNPJ: 29.756.551/0001-61)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004357-3 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: EFRATA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI 

(CNPJ: 21.390.409/0001-31) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004356-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: NXS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI 

(CNPJ: 29.756.551/0001-61)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento 
à Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB. Salientamos que o Cond. 
Conjunto Santa Catarina deve proceder com a atualização 
cadastral de endereço.

6068.2021/0002360-2 - Fiscalização: Elevador - Alte-
ração de dados cadastrais de empresa

Despacho indeferido
Interessados: EVOLUÇÃO ELEVADORES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 11.102.243/0001-57)
DESPACHO: Indefiro o presente processo nos termos do 

art. 89 do Decreto nº 60.061/21, tendo em vista o não aten-
dimento do item 1 do Comunique-se publicado no D.O.C. em: 
23/04/2021.

6068.2021/0004311-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ELEVADORES ORION LTDA (CNPJ 

05.823.840/0001-78 ) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004229-1 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM 

ELEVADORES LTDA CNPJ: 28.355.223/0001-90
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto 60.061/21 com base nos elementos apresentados 
pelo requerente no presente processo em atendimento à Porta-
ria 01/12-CONTRU/SEHAB. Salientamos ainda que faz-se neces-
sário abertura de processo para atualização da razão social da 
chapa 67477 junto ao nosso cadastro de elevadores.

6068.2021/0004390-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: MODULO ENGENHARIA CONSERV. GERENC. 

PRED. LTDA ( CNPJ 05.926.726/0006-88 )
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2021/0004454-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
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