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a aquisição de 37.000 ampolas de NOREPINEFRINA HEMITAR-
TARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ML DE NOREPINE-
FRINA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 4ML (Itens 04 e 05), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 394/2019-SMS.G, da empresa SOMA/MG PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 12.927.876/0001-67, pelo valor to-
tal de R$ 69.930,00 (sessenta e nove mil e novecentos e trinta 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.265/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004274-2
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 600 frascos de SALBUTAMOL SULFATO 100 
UG/DOSE AEROSSOL ORAL FRASCO (Item 02), para uso nas 
unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços 
n° 310/2019-SMS.G, da empresa MEDIMAC COMÉRCIO DE 
ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 03.596.923/0001-46, pelo valor 
total de R$ 3.507,90 (três mil quinhentos e sete reais e noventa 
centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3
.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.262/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004219-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 418.350 unidades de ELETRODO, P/ MONITORI-
ZAÇÃO CARDÍACA, ADULTO E INFANTIL, DESCARTÁVEL (Item 
01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de 
Registro de Preços n° 163/2018-SMS.G, da empresa CIRÚRGICA 
FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, pelo 
valor total de R$ 100.362,17 (cem mil trezentos e sessenta e 
dois reais e dezessete centavos), onerando-se a dotação 01.10
.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva 
nº 1.246/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004185-1
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 8.640 rolos de FITA ADESIVA, MICROPOROSA, 
BRANCA, 2,5 CM X 10 M (Item 03), para uso nas unida-
des da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 
083/2018-SMS.G, da empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ: 24.774.241/0001-56?, pelo 
valor total de R$ 14.083,20 (quatorze mil oitenta e três reais e 
vinte centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.5
07.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.324/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0013746-6
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTO-
RIZO a aquisição de 181.200 unidades de SERINGA, 20 ML, 
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (Item 01 e 02), para uso nas unida-
des da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 
123/2019-SMS.G, da empresa CIRÚRGICA KD LTDA, CNPJ: 
09.260.071/0001-06, pelo valor total de R$ 59.614,80 (cinquen-
ta e nove mil seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.
02, conforme nota de reserva nº 1.024/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004234-3
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 3.730 unidades de BOLSA PARA OSTOMIA COM 
RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL 10 a 60 mm (Item 01), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 021/AHM/2018, da empresa NEWCARE COMÉRCIO 
DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME, CNPJ: 
07.707.978/0001-37, pelo valor total de R$ 27.229,00 (vinte e 
sete mil duzentos e vinte e nove reais), onerando-se a dotação 
01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de 
reserva nº 1.157/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004390-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 21.550 unidades de EQUIPO P/ INFUSAO, SISTE-
MA FECHADO, ESTERIL, BURETA, MICROGOTAS (Item 03), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 211/2018-SMS.G, da empresa SIMMED PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 14.571.126/0001-20, pelo valor 
total de R$ 412.036,00 (quatrocentos e doze mil e trinta e seis 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.342/2020.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2019/0010375-8
I – À vista dos elementos constantes no presente, e com 

fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 
10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02, e nos Decretos 
Municipais nºs 44.279/03, 46.662/05, 50.478/09 e pela com-
petência atribuída no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal 
nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e pela 
competência delegada pela Portaria nº 117/2018 - AHM.G, 
DECLARO FRACASSADO o certame realizado na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 537/2019, para a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO 
DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PERTENCENTE AO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR. BENEDITO MONTENEGRO, unidade de saúde 
vinculada à Autarquia Hospitalar Municipal?, conforme Termo 
de Referência, tendo em vista o comparecimento de apenas 
um licitante enquadrado como ME/EPP, nos termos do art. 49, 
inc. II da Lei 123/2006, c/c com o art. 15, inciso I, do Decreto 
Municipal nº 56.475/2015

 JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO Nº 6110.2020/0000056-0
I – À vista do constante no presente processo administra-

tivo em especial a manifestação da Diretoria Técnica do HM 
Tide Setubal e parecer jurídico que acolho, e nos termos do 
artigo 109, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como diante 

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0000359-3
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTO-
RIZO a aquisição de 33.000 frascos-ampolas de CLORIDRATO 
DE VANCOMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM 
FRASCO-AMPOLA COM 500 MG -FAM (Item 01), para uso 
nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 514/2019-SMS.G, da empresa ANTIBIÓTICOS DO 
BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, pelo valor total de R$ 
174.240,00 (cento e setenta e quatro mil duzentos e quarenta 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.101/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0000512-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 7.400 ampolas de NEOSTIGMINA METILSULFATO 
0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1 ML- AMP (Item 04), 
para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Regis-
tro de Preços n° 172/2019-SMS.G, da empresa UNIÃO QUÍMICA 
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ: 60.665.981/0009-75, 
pelo valor total de R$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.162/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0001860-4
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 350 frascos de CLARITROMICINA 50 MG/ML PÓ 
PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 ML (Item 02 e 03), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 004/2020-SMS.G, da empresa TATIANA REGINA FER-
REIRA LOPES-ME, CNPJ: 12.729.472/0001-69, pelo valor total 
de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 1.298/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0001981-3
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTO-
RIZO a aquisição de 21.300 frascos de DIPIRONA SÓDICA 
500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 10 ML (Item 
04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de 
Registro de Preços n° 203/2018-SMS.G, da empresa FARMACE 
INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ: 
06.628.333/0001-46, pelo valor total de R$ 13.845,00 (treze mil 
e oitocentos e quarenta e cinco reais), onerando-se a dotação 
01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de 
reserva nº 1.284/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0003365-4
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 38.000 comprimidos de SULFATO FERROSO 
EQUIVALENTE A 40 MG DE FE++ COMPRIMIDO (Item 03), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 341/2019-SMS.G, da empresa NDS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 11.034.934/0001-60, pelo 
valor total de R$ 1.178,00 (um mil cento e setenta e oito reais), 
onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.
00, conforme nota de reserva nº 1.134/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0003997-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 84 unidades de CIRCUITO CPAP NASAL INFANTIL 
Nº 0 (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio 
da ATA de Registro de Preços n° 013/AHM/2018, da empresa 
MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ: 05.416.754/0001-40, 
pelo valor total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 
reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.
30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.121/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004388-9
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Fe-
deral 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, com ful-
cro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 13.271/02, 
alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO a aquisição 
de 1.160.400 unidades de SERINGA, 20 ML, DESCARTÁVEL, 
ESTÉRIL (Item 01 e 02), para uso nas unidades da Autarquia, 
por meio da ATA de Registro de Preços n° 123/2019-SMS.G, da 
empresa CIRÚRGICA KD LTDA, CNPJ: 09.260.071/0001-06, pelo 
valor total de R$ 381.771,60 (trezentos e oitenta e um mil sete-
centos e setenta e um reais e sessenta centavos), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme 
nota de reserva nº 1.305/2020.

 Cotação Eletrônica n°: 154/2020 – Processo nº. 
6110.2020/0000534-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 
de Compras, torna público que, no dia 26/03/2020, a partir 
das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério 
de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP, com encerramento no dia 30/03/2020, às 15h00min, para 
a aquisição de ÁCIDO ACÉTICO 2% 100 ml, para as unidades 
pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á 
através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-
prasnet.gov.br.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0004375-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 

II – Em consequência,AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho pertinente que deverá onera a dotação orçamentária 
que vier a existir.

 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
- LICITAÇÕES

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
DESPACHO DE ABERTURA 
I - Encontra-se aberta na COORDENADORIA REGIONAL DE 

SAÚDE NORTE, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 010/2020/CRSN, objetivando a AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 
LED, para atender as necessidades da Coordenadoria Regional 
de Norte, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 
de janeiro de 2002, nos Decretos Municipais nº 44.279 de 24 
de dezembro de 2003 e nº 46.662 de 24 de novembro de 2005, 
Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 
890/2013-SMS.G e 459/2017-SMS.G, Portaria 459/2017-SMS.G 
e nas Leis Federais nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Com-
plementar nº 123/06 e nº 8.666 de 21 de junho de 1993, demais 
normas complementares e disposições deste instrumento.

Os documentos referentes às propostas comerciais e aos 
anexos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema até às 09h30min horas do 
dia 07 de Abril de 2020, no site www.comprasnet.gov.br.

A realização da sessão ocorrerá às 09:30 horas do dia 
07/04/2020. 

O edital seus Anexos poderão ser obtidos através da In-
ternet pelos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou poderá ser 
adquirido mediante o recolhimento de taxa referente aos custos 
de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Ar-
recadação do Município de São Paulo, nos termos da legislação 
vigente, junto ao Setor de Compras/Licitações da Coordenadoria 
Regional de Saúde Norte, local de realização do pregão, sito à 
Rua Paineira do Campo, 902 – Santana – CEP 02012-040.

 AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 149/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0001026-3 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 26/03/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, 
com encerramento no dia 27/03/2020, às 16h00min, para a 
aquisição de NIPODIPINO 30 MG E DEXAMETASONA 1MG/
ML 5ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA , para as unidade pertencen-
tes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á 
através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-
prasnet.gov.br.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0004990-9
I – À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência 
de Suprimentos, da Gerência de Orçamento e da Assessoria 
Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 4º e seguintes da Lei 
Federal nº 13.979/2020 e no artigo 2º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 59.283/2020, e com base no Decreto Municipal 
50.478/09 e na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada 
pelo Decreto Municipal nº. 44.279/03, AUTORIZO a contratação 
direta (dispensa de licitação) com a empresa C.B.S. MÉDICO 
CIENTIFICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, devida-
mente inscrita no CNPJ/MF sob nº48.791.685/0001-68, para 
aquisição, em caráter de emergência, de 1.000 unidades de 
máscara respirador facial (Item 01) para uso nas unidades de 
Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme 
Termo de Referência e Requisição de Compra nº10330/20, valor 
unitário de R$3,55(três reais e cinquenta e cinco centavos) e 
pelo valor total de R$3.550,00(três mil, quinhentos e cinquenta 
reais), onerando a despesa a dotação orçamentaria nº01.10.10
.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F02, emitindo a Nota de Reserva 
nº1353/2020.

II – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da 
empresa no valor correspondente, assim como o cancelamento 
do saldo não utilizado;

 GABINETE
 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 À 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/AHM/2019
PROCESSO 6110.2018/0009677-6
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 028/2019
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CI-

RÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:26.685.436/0001-55
OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNE-

CIMENTO DE CAL SODADA E DRENO DE SUCÇÃO CONTÍNUA 
COM AGULHA 3,2 MM 400 ML PARA USO NAS UNIDADES DA 
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS POR 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 
15/04/2020, CONFORME DESPACHO AUTORIZATÓRIO PUBLI-
CADO EM DOC DE 19/03/2020 NA PÁG.80, MANTENDO AS 
DEMAIS CONDIÇOES ANTERIORMENTE CONTRATADAS.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0000940-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 42.450 folhas de PAPEL PARA CARDIOTOCÓ-
GRAFO 15 CM X 9 CM (Item 01), para uso nas unidades da 
Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 157/
AHM/2019, da empresa LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA-EPP, CNPJ: 04.514.207/0001-35, pelo valor total de R$ 
10.188,00 (dez mil cento e oitenta e oito reais), onerando-se 
a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme 
nota de reserva nº 1.172/2020.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0000228-7
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, 
com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO 
a aquisição de 6.400 ampolas de SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML 
+ TRIMETOPRIMA 16 MG/ML SOL. INJETÁVEL AMP. 5 ML-AMP 
(Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA 
de Registro de Preços n° 193/2019-SMS.G, da empresa DUPATRI 
HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
CNPJ: 04.027.894/0001-64, pelo valor total de R$ 17.024,00 
(dezessete mil vinte e quatro reais), onerando-se a dotação 01.1
0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva 
nº 1.163/2020.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
NORTE

 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
- LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº. 6018.2019/0067784-3
PREGÃO 005/2020/CRSN
Objeto:AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE 

INFRAESTRUTURA
I – A vista dos elementos constantes do presente e com 

fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 
e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 01/05/
SMSP/SMS/SMG, Portaria 890/2013/SMS.G e Portaria n° 
727/2018, TORNO A LICITAÇÃO FRACASSADA realizado por 
Pregão Eletrônico nº 005/2020/CRSN, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA , tendo 
em vista que o proponente participante do certame não pode 
atender os valores da pesquisa de mercado, conforme ata da 
sessão pública anexada ao processo em epígrafe (027430309).

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DESPACHO
Processo nº 6018.2017/0008254-4
DESPACHO 
I – Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-

rações e em face da competência delegada pela Portaria 
890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018/SMS.G, providências da 
Gerência de Contratos, bem como manifestação da Assistência 
Jurídica, a qual acolho, como razão de decidir,AUTORIZO, o 
Aditamento do Termo de Contrato nº 002/SMS/CRSN/2015, 
celebrado com a empresa LIMPADORA CALIFÓRNIA LTDA., 
inscrita no CNPJ n.º 61.514.618/0001-64, cujo objeto versa 
sobre a Contratação de serviços de limpeza técnica hospitalar e 
predial, conservação, desinfecção, dedetização, desinsetização, 
desratização, e jardinagem, incluindo, áreas externas (pátios, 
estacionamento e arruamento), área verde (coleta de detritos), 
vidros (face interna e externa), limpeza de caixa d’água, com 
fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e 
domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, 
apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo 
a coleta de resíduo interno e externo do prédio e demais ati-
vidades correlatas, assegurando níveis de desinfecção ótimos, 
de acordo com os parâmetros determinados pelo Ministério 
da Saúde, ANVISA e ainda manter o estado geral de limpeza, 
preservando também, o bom aspecto visual interno e externo 
das áreas abrangidas, das Unidades pertencentes a Coordena-
doria Regional de Saúde Norte, a fim de acrescer/estender o 
serviço de limpeza de segunda a sábado até às 22:00 horas e 
aos domingos das 07:00 às 22:00 horas na AMA Jardim Ladeira 
Rosa e na AMA Vila Palmeiras a partir de 26/03/2020 pelo 
período de até 60 (sessenta) dias, conforme determinado no 
Decreto Municipal nº 59.283 de 16/03/2020 devido a pandemia 
de coronavirus (COVID-19), perfazendo o acréscimo/extensão a 
quantia mensal de R$ 16.159,18, implicando em um acréscimo 
de aproximadamente 2,28855%, passando o valor mensal do 
contrato com o acréscimo para a quantia de R$ 374.471,87.

O acréscimo em questão poderá perdurar pelo período 
de até 60 (sessenta) dias, podendo ser revogado à qualquer 
momento, ou, ser prorrogado na superveniência de um novo 
Decreto Municipal.

II – Em consequência,AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária 
que vier a existir.

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DESPACHO
Processo nº 6018.2017/0008254-4
DESPACHO 
I – À vista dos elementos contidos no presente e no uso 

das atribuições que me foram delegadas pela Portaria n.º 
890/2013-SMS.G e Portaria n.º 727/2018 SMS-G, e Lei Federal 
n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores,AUTORIZO o 
Aditamento do Termo de Contrato nº 002/SMS/CRSN/2015, 
celebrado com a empresa LIMPADORA CALIFÓRNIA LTDA., 
inscrita no CNPJ n.º 61.514.618/0001-64, cujo objeto versa 
sobre a Contratação de serviços de limpeza técnica hospitalar e 
predial, conservação, desinfecção, dedetização, desinsetização, 
desratização, e jardinagem, incluindo, áreas externas (pátios, 
estacionamento e arruamento), área verde (coleta de detritos), 
vidros (face interna e externa), limpeza de caixa d’água, com 
fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e 
domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas, 
apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo 
a coleta de resíduo interno e externo do prédio e demais ati-
vidades correlatas, assegurando níveis de desinfecção ótimos, 
de acordo com os parâmetros determinados pelo Ministério da 
Saúde, ANVISA e ainda manter o estado geral de limpeza, pre-
servando também, o bom aspecto visual interno e externo das 
áreas abrangidas, das Unidades pertencentes a Coordenadoria 
Regional de Saúde Norte, a fim de PRORROGAR os TC 002/2015 
por excepcionalidade à partir de 01/04/2020 pelo período de 03 
(três) meses com cláusula resolutiva, haja vista o novo procedi-
mento licitatório - Pregão Eletrônico 001/2020/CRS-N em trâmi-
te perante o PA – SEI nº 6118.2019/0068070-4, considerando o 
valor mensal na quantia de R$ 358.312,69, onerando a dotação 
orçamentária nº 84.23.10.301.3003.2.509.3.3.90.37.00.00, 
conforme Nota de Reserva nº 23.202/2020 (doc . 027387967).

II – Em consequência,AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária 
que vier a existir.

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DESPACHO
Processo nº 6018.2017/0008251-0
DESPACHO 
I – À vista dos elementos contidos no presente e no uso 

das atribuições que me foram delegadas pela Portaria n.º 
890/2013-SMS.G e Portaria n.º 727/2018 SMS-G, e Lei Federal 
n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores,AUTORIZO o 
Aditamento do Termo de Contrato nº 003/CRSN/2015 celebrado 
com a empresa COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA., de-
vidamente inscrita no CNPJ sob n.º 00.775.123/0001-02, cujo 
objeto versa sobre a Contratação de serviços de limpeza técnica 
hospitalar e predial, conservação, desinfecção, dedetização, de-
sinsetização, desratização, e jardinagem, incluindo, áreas exter-
nas (pátios, estacionamento e arruamento), área verde (coleta 
de detritos), vidros (face interna e externa), limpeza de caixa 
d’água, com fornecimento de mão de obra especializada, de 
saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, 
máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, 
incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e 
demais atividades correlatas, assegurando níveis de desinfec-
ção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados pelo 
Ministério da Saúde, ANVISA e ainda manter o estado geral de 
limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e 
externo das áreas abrangidas, das Unidades pertencentes a Co-
ordenadoria Regional de Saúde Norte, a fim de PRORROGAR o 
TC 003/2015 por excepcionalidade à partir de 01/04/2020 pelo 
período de 03 (três) meses com cláusula resolutiva, haja vista 
o novo procedimento licitatório - Pregão Eletrônico 001/2020/
CRS-N em trâmite perante o PA – SEI nº 6118.2019/0068070-
4, considerando o valor mensal na quantia de R$ 191.269,45 
(cento e noventa e um mil duzentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 84.23.10.301.3003.2.509.3.3.90.37.00.00, conforme Nota de 
Reserva nº 23.135/2020 (doc . 027374676).
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