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pesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.300
3.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1587/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Wu Tu 
Chung, RF: 11.276-3; José Moussa Chalouhi, RF: 12.424-9; 
Marcos Yoshio Yano, RF: 12.558-0.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004370-0 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro 
de Preços nº. 311/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão 
participante, e a contratação da detentora COMERCIAL CIRÚR-
GICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91, para 
fornecimento de 3.500 ampolas de epinefrina hemitartarato 
ou cloridrato 1 mg/ml (1:1000) solução injetável ampola 1 
ml, valor unitário R$ 1,755 e valor total R$ 6.142,50. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa 
de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada 
pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00
, conforme Nota de Reserva nº 1581/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana 
Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/00004207-0 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com 
fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da 
Ata de Registro de Preços nº. 209/2019 – HSPM, própria do 
HSPM, e a contratação da detentora BONE SURGICAL EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ: 04.408.009/0001-97, para 
fornecimento de 12 peças de haste de tem - conjunto de haste 
flexível, composto de: haste elástica de titânio de diâmetros de 
no mínimo 1mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,5mm até aproximadamente 
110 mm de comprimento, e 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 
até aproximadamente 440mm de comprimento, valor unitário 
R$ 1.000,00 e valor total R$ 12.000,00. Prazo de Realização da 
Despesa: 12 meses. Os preços registrados estão válidos confor-
me manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despe-
sa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003
.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1590/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Wu Tu 
Chung, RF: 611.897.6; Marcos Yoshio Yano, RF: 851.924.2; José 
Moussa Chalouhi, RF: 853.184.6.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004842-6 I – À vista dos elementos 
constantes no autos deste processo administrativo, consideran-
do que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o 
enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93, observado o disposto no artigo 12 do De-
creto Municipal nº 44.279/03, uma vez caracterizada a situação 
emergencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária 
ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos ter-
mos do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, 
redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 
2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da 
empresa 3M - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ/MF 
nº 22.939.453/0001-10, para para realização de manutenção 
corretiva com aplicação de peças em Chiller Scroll, modelo 
CGAD050 e série B1104C0021, no valor total de R$ 279.980,00. 
Prazo de Realização da Despesa: 45 dias (quarenta e cinco dias) 
dias após a emissão de Ordem de Início, onerando-se a dotação 
02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 
1573/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Ma-
zário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 
852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; 
Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, 
RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte 
Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 
e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0001943-4 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, e consi-
derando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao 
enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 
12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação 
eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contrata-
ção da empresa FABIANA GONÇALVES DECUSSI COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES - ME, CNPJ nº 34.581.463/0001-06, que 
fornecerá 3.000 Metros de elástico de algodão, cor branca, de 
10 a 12mm de largura, valor unitário R$ 0,665 e valor total R$ 
1.995,00. Prazo de Realização da Despesa: é de até 05 (cinco) 
dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços 
estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos 
autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota de 
Reserva nº 1585/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior,

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004362-9 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de 
Preços nº. 001/2020 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão parti-

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004264-9 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de 
Preços nº. 101/2020 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão parti-
cipante, e a contratação da detentora CIRÚRGICA FERNANDES 
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES 
SOCIEDADE LTDA., CNPJ: 61.418.042/0001-31, para forneci-
mento de 300 unidades de fio guia, mandril, para entubação 
endotraqueal, flexivel, descartável, estéril, adulto, valor unitário 
R$ 48,20 e valor total R$ 14.460,00. Prazo de Realização da 
Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimen-
to. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado 
juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação 
orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme 
Nota de Reserva nº 1567/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3;

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0000777-0 I – À vista dos elemen-
tos constantes no procedimento administrativo em tela, no 
uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 
13.766/2004, considerando a manifestação da Procuradoria 
desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, e, 
com fulcro no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, 
AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual para acréscimo 
de até 25% ao quantitativo inicialmente ajustado no Termo 
de Contrato nº. 023/2020, para fornecimento de 2500 peças 
de Equipo Plástico Macrogotas para Administração de Soro, 
com valor unitário de R$ 15,56 e total de R$ 38.900,00, a ser 
firmado com a respectiva empresa FRESENIUS KABI BRASIL 
LTDA, CNPJ 49.324.221/0001-04, conforme informação da Sra. 
Assessora Especial do Departamento Técnico de Atenção à 
Saúde, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.
00, pela Nota de Reserva nº 1501/2020.

II – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0003908-7 - I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com fun-
damento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto 
Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Re-
gistro de Preços nº. 451/2019 – SMS-G, da qual o HSPM é orgão 
participante, com a contratação da detentora PRO-FORMULA 
QUIMIOTERAPICA LTDA, CNPJ: 07.028.603/0001-40, para for-
necimento dos seguintes materiais: Item 1 -200 bolsas de NPP 
até 100 mL de aminoácidos Código HSPM: 50.02.001, no valor 
unitário de R$ 65,28 e valor Total R$ 13.056,00; Item 2 - 92 
bolsas de NPP de 100,01 até 200 mL de aminoácidos Código 
HSPM: 50.02.002, no valor unitário de R$ 72,17 e valor total 
de R$ 6.639,64; Item 3 - 88 bolsas de NPP de 200,01 até 300 
mL de aminoácidos Código HSPM: 50.02.003, no valor unitário 
de R$ 88,88 e valor total de R$ 7.821,44; Item 4 - 590 bolsas 
de NPP de 300,01 até 500 mL de aminoácidos Código HSPM: 
50.02.004, no valor unitário de R$ 145,26 e valor total R$ 
85.703,40; Item 5 - 400 ml de N(2)-L-alanil -L-glutamina 20% 
Código HSPM: 50.02.010, valor unitário R$ 3,42 e valor total R$ 
1.368,00; Item 6 - 36.200 ml de Emulsão de lipídeos 10% com 
ou sem TCM Código HSPM: 50.02.006, valor unitário R$ 0,129 
e valor total R$ 4.669,80 e Item 7 - 116.280 ml de Emulsão de 
lipídeos 20% com ou sem TCM Código HSPM: 50.02.008, valor 
unitário R$ 0,33 e valor total R$ 38.372,40. Valor total da Con-
tratação é de R$ 157.630,68. Prazo de Realização da Despesa: 
04 meses. Os preços registrados estão válidos conforme mani-
festação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será 
suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.
3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1569/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana 
Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004020-4 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto 
o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação 
emergencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária 
ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos 
termos do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, 
redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 
2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação 
da empresa TTACK MEDICAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI - EPP, CNPJ nº 17.953.048/0001-17, para 
fornecimento 480 peças de máscara facial almofadada para 
ventilação não invasiva, uso adulto, tamanho grande, no valor 
unitário de R$ 12,00 e valor total de R$ 5.760,00. Prazo de 
Realização da Despesa: é de até 05 (cinco) dias, a contar da 
data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor total 
da aquisição é de R$ 5.760,00, onerando-se a dotação 02.10.30
2.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1583/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3.

IV - Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004519-2 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com fun-
damento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto 
Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de 
Registro de Preços nº. 043/2020 – HSPM, própria do HSPM, com 
a contratação da detentora GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ORTOPÉDICOS LTDA., CNPJ: 10.824.547/0001-65, para forneci-
mento de materiais : itens 01 a 03 - conjunto de placas para 
cerclagem, no valor total de R$ 30.385,00. Prazo de Realização 
da Despesa: 12 meses. Os preços registrados estão válidos con-
forme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A des-

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0003800-5 - I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, e consi-
derando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao 
enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 
12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação 
eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação 
das empresas: FABIANA GONÇALVES DECUSSI COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES, CNPJ nº 34.581.463/0001-06, que for-
necerá o seguinte item: item 01-20 peças de Fechadura tipo 
Lockwell – código: 4141N, na cor preta, valor unitário R$ 45,00 
e valor total R$ 900,00; CRISTIANO DE ANDRADE, CNPJ nº 
23.953.928/0001-96, que fornecerá o seguinte item: item 02-05 
peças de Fechadura com cilindro oval para portas externas, com 
maçaneta tipo alavanca, trinco reversível, acabamento cromado, 
distância de broca de 55 mm e com dimensões aproximadas de 
79.9 mm (largura) x 136 mm (altura) e testa de 195 mm x 20 
mm, valor unitário R$ 111,00 e valor total R$ 555,00; DAFMAQ 
COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 14.636.329/0001-58, que fornecerá 
o seguinte item:item 03- 15 peças de Maçaneta reta fabricada 
em metal cromado para fechadura simples, valor unitário R$ 
28,00 e valor total R$ 420,00; item 05- 30 peças de Cadeado 
autoblocante de 20 mm, com corpo fabricado em latão maciço 
e haste em aço temperado, valor unitário R$ 8,99 e valor total 
R$ 269,70 e item 06- 40 peças de Cadeado autoblocante de 
25 mm, com corpo fabricado em latão maciço e haste em aço 
temperado, valor unitário R$ 11,24 e valor total R$ 449,60; 
F.M. DE F. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL, CNPJ nº 
08.800.784/0001-44, que fornecerá o seguinte item: item 04-15 
peças de Mola de topo inferior para porta, fabricado em metal, 
com parafuso regulador de velocidade, válvulas independentes, 
acabamento inoxidável, resistente a corrosão, na cor prata, 
valor unitário R$ 199,99 e valor total R$ 2.999,85. Valor total 
da contratação: R$ 5.594,15. Prazo de Realização da Despesa: 
10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os 
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada 
nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota 
de Reserva nº 1574/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo 
valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho 
não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Ma-
zário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 
852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; 
Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, 
RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte 
Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 
e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2

IV - Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004360-2 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 
56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Pre-
ços nº. 282/2018 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participan-
te, e a contratação da detentora FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, 
CNPJ: 49.324.221/0001-04, para fornecimento de 3.600 frascos 
de ringer + lactato solução injetável sistema fechado 500 
ml, valor unitário R$ 2,15 e valor total R$ 7.740,00. Prazo de 
Realização da Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem 
de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa 
de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada 
pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00
, conforme Nota de Reserva nº 1575/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana 
Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004526-5 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com 
fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no 
Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da 
Ata de Registro de Preços nº. 041/2020 – HSPM, própria do 
HSPM, e a contratação da detentora CRUZEL COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI., CNPJ: 
19.877.178/0001-43, para fornecimento de 60.000 peças de 
seringa descartável de 10ml, valor unitário R$ 0,31 e valor total 
R$ 18.600,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias a contar 
da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados 
estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de 
Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamen-
tária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de 
Reserva nº 1572/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa 
Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 
840.090.3.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2019/0004116-0 - I – À vista dos elementos 
constantes no procedimento administrativo e considerando 
a manifestação da Procuradoria, que acolho pelos próprios 
fundamentos, nos termos do dispositivo no artigo 57, inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e obedecido o dispositivo no artigo 
12 do Decreto Municipal nº 44279/03 e de acordo com disposto 
AUTORIZO a prorrogação do Termo 8060317/2019 de Contrato, 
pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 27.06.2020, com a 
empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 
CNPJ nº 34.028.316/0001-¬03, que tem por objeto a prestação 
de serviços de postagem de correspondência a nível nacional, 
bem como AUTORIZO, com amparo no item 5.1.1.1 da cláusula 
quinta do Contrato c.c. inciso III do Art. 55 da Lei Federal nº 
8.666/93, o reajuste do valor contratual passando o valor total 
global para R$ 16.007,36 (dezesseis mil sete reais e trinta e 
seis centavos), conforme memória de cálculo juntada nos autos, 
onerando-se a dotação 02.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00, 
pela Nota de Reserva nº 1052/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Andrea Apa-
recida de Assis, RF: 829.238.8; Gladistônio Pereira dos Santos, 
RF: 9.434-0 e Dener Rogerio Garoffo, RF: 13.130-0.

III - Publique-se

O preço do Edital será de R$ 11,27 (onze reais e vinte e 
sete centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na 
sala da Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência 
Técnica Contábil e Financeira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá 
a partir das 09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 25 (VINTE E 
CINCO) DE JUNHO DE 2020, através do endereço www.
comprasnet.gov.br.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020
Processo Eletrônico nº 6210.2020/0000465-8
DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA
I - À vista dos elementos constante do presente e no 

uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando os 
termos do parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia, o 
qual adoto como razão de decidir, CONHEÇO do RECURSO in-
terposto por MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
, por tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, man-
tendo a decisão proferida pela Pregoeira no Pregão Eletrônico 
112/2020, que inabilitou a proposta da recorrente nos itens 
04 e 5, por ter deixado de anexar no sistema COMPRASNET os 
seguintes documentos: CRF, Licença de Funcionamento, RMS, 
Bula, Autorização de Funcionamento, deixando de atender o 
item 6.1 do Edital, decisão que mantenho em razão do disposto 
no artigo 26, §9o. do Decreto Federal 10024/2019, e dou por 
encerrada a instância administrativa.

III – Publique-se.

 COMPRAS

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2018/0000289-9 HSPM. TERMO 

174/2020 DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. 
Contratada: : LABORATÓRIO PAULISTA DE DERMATOPATO-
LOGIA LTDA. – CNPJ: 44.410.785/0001-46. Objeto: Contrata-
ção de Serviço de Apoio em Anatomia Patológica em Dermato-
patologia. Prazo: Fica prorrogado, em caráter excepcional, pelo 
período de 06 (seis) meses, a partir de 22 de junho de 2020, nos 
termos do item 1 de sua Cláusula Terceira, o Termo 500/2014 
de Contrato, sem reajuste, acordado com a Contratada. O preço 
total do presente termo é de R$ 91.344,84, onerando a dotação 
02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00.50.10, conforme Nota 
de Empenho nº 1.759/2020. 

 EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2019/0001578-0 HSPM. TERMO 

177/2020 DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRA-
TO. Contratada: : BIOCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI . – CNPJ: 24.845.502/0001-81. Objeto: Contratação 
de Empresa Especializada para Execução de Eerviços de “de 
Manutenção Preventiva e Corretiva (Sem Cobertura de Peças) 
Para 01 (Uma) Autoclave Horizontal - Marca Ortosintese”, 
Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a 
partir de 25 de julho de 2020, nos termos do da Cláusula II, o 
Termo 181/2019 de Contrato, com reajuste. O preço praticado 
no presente termo aditivo de prorrogação de contrato, com a 
aplicação de 2,779950% de reajuste. O preço total estimado do 
presente termo é de R$ 24.670,92 (vinte e quatro mil, seiscen-
tos e setenta reais e noventa e dois centavos), onerando a dota-
ção 02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00.00.17.01, conforme 
Nota de Empenho nº 1.776/2020.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2018/0002188-5 - I – À vista dos elementos 
constantes no procedimento administrativo em tela, no uso 
das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal 
13.766/2004 e considerando as manifestações da Procuradoria, 
que acolho pelos próprios fundamentos, AUTORIZO, com funda-
mento no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, a prorroga-
ção pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 22 de junho de 
2020, do Termo de Contrato nº 196/2018, que tem por objeto 
realização de exames cardiológicos, firmado com a empresa 
FUNDAÇÃO ADIB JATENE – FAJ, CNPJ nº 53.725.560/0001-70, 
bem como AUTORIZO, com amparo no Decreto nº 57.580/2017 
e na Portaria SF 389 de 18/12/2017, o reajuste do valor con-
tratual no percentual de 2,379010%, conforme memória de 
cálculo juntada nos autos, passando o valor total global para R$ 
937.057,39, onerando-se a dotação 02.10.10.302.3003.2.507.3.
3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 1549/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004065-4 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo, conside-
rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando 
quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no 
artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal 
nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de 
Preços nº. 253/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão parti-
cipante, e a contratação da detentora CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, 
para fornecimento de 300 fr-ampola de dextrocetamina clori-
drato 50 mg/ml solução injetável 10 ml, valor unitário R$ 60,00 
e valor total R$ 18.000,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 
dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços 
estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos 
autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 
02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva 
nº 1563/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Silvana 
Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 
852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko 
Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6.

IV – Publique-se.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

nicipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, 
resolve:

Processo 6210.2020/0004708-0 I – À vista dos elementos 
constantes nos autos deste processo administrativo e com fun-
damento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto 
Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de 
Registro de Preços nº. 157/2019 – HSPM, própria do HSPM, e 
a contratação da detentora DAVOP COMERCIAL EIRELI., CNPJ: 
04.463.413/0001-63, para fornecimento de 15 sacos cimento 
cp 32, acondicionado em saco com 50 quilos, valor unitário R$ 
26,00 e valor total R$ 390,00. Prazo de Realização da Despesa: 
10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os 
preços registrados estão válidos conforme manifestação da 
Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada 
pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00
, conforme Nota de Reserva nº 1580/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo 
de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens 
Mazário Júnior - RF 856.610-1, Fabiano Duarte Rosa - RF 
787.143-1.

IV – Publique-se.
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