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0 do orçamento vigente. 3. LAVRE-SE o competente termo de 
aditamento, nos moldes da minuta aprovada (doc. 028116651), 
para constar o quanto aqui autorizado, mantendo-se as demais 
cláusulas contatuais não atingidas por esse decisório.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI Nº 6021.2020/0010164-8 – PGM- DEPARTAMEN-

TOS JUDICIAL/JUD E O DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
E DO PATRIMÔNIO/DEMAP, ambos da PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO. Prestação de Serviços de locação 
da Central de Comunicação de Voz Hibrida, com DDR, 
com serviço de instalação, com gerenciamento e manu-
tenção para os Departamentos interessados. Autorização 
de contratação. Utilização da Ata de Registro de Pre-
ços 10/SG-COBES/2019 – Equipamento tipo 4.1. Em face 
dos elementos que instruem o presente, notadamente o teor 
do Comunicado 06/2020/SG/COBES/DGSS (doc. 028087598), 
a anuência de SG/COBES/DGSS (doc. 026982196 do SEI nº 
6021.2020/0008581-2) e as manifestações da contratada nos 
docs. 027042486 , 027747828 e 027907550, bem assim as pro-
feridas no âmbito da Supervisão de Administração e Finanças 
(doc. 026783316 do SEI antes citado e 027739162), da Divisão 
de Compras e Contratos (docs. 026631875 do Sei citado e 
028107387) e da Assessoria Técnica (doc. 028187195), todas 
desta Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização, que 
acolho, no uso das competências que me foram atribuídas pelo 
artigo 19, incisos V e VI, do Decreto 57.263/16 e pelo artigo 
3º, inciso X da Portaria PGM.G nº 24/17, publicada no DOC 
de 14/06/2017, AUTORIZO, com fundamento no artigo 15, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93, nos artigos 1º, 3° e 6º da Lei 
Municipal 13.278/02 e disposições do Decreto nº 56.144/15, a 
contratação, mediante utilização da Ata de Registro de Preços 
nº 10/SG-COBES/2019, com validade até 14/01/2021, da em-
presa dela detentora, MÉTODO MOBILE COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
07.343.712/0001-52, para a prestação de serviços de locação 
de Central de Comunicação de Voz hibrida, com DDR, com 
serviço de instalação, com gerenciamento e com manutenção – 
Item V – Equipamento tipo 4 -, sendo que os serviços devem es-
tar em concordância com os normativos publicados pela ANTEL/
UIT-T, visando atender aos Departamentos Judicial e o de Defe-
sa do Meio Ambiente e do Patrimônio da Procuradoria Geral do 
Município, unidades da PMSP, ambos situados na Avenida da 
Liberdade, 103 – Liberdade, pelo período de 12 (doze) meses, 
a contar da assinatura do Contrato, prorrogáveis nos termos da 
legislação vigente, pelo valor total estimado de R$ 27.947,60 , 
cujo empenhamento autorizo, considerado o valor mensal de 
R$ 2.314,6 , acrescido somente no primeiro mês do valor de 
instalação de R$172,40, conforme preços unitários registrados 
e os quantitativos de serviços constantes da Ata de R.P. em tela 
para os departamentos interessados, com acréscimo autorizado 
de 76 ramais analógicos sem aparelho, sintetizados na tabela 
- doc. 028088550 -, aos quais poderão ser acrescidos valores 
relativos a despesas específicas se necessárias, mediante empe-
nhamento próprio e prévio, conforme ali apontado, nos demais 
termos e condições da proposta (doc. 027202942) , com as 
alterações sugeridas e aceitas (doc. 027747828), estabelecido 
o prazo de até 90 (noventa) dias corridos contados da Ordem 
de Início, para vistoria técnica, execução, instalação e ativação 
dos serviços, atendidas as demais especificações técnicas e 
disposições da Ata de Registro de Preços em tela e do Termo de 
Referência do Edital do Pregão Eletrônico 04/2019 - COBES que 
a precedeu, que farão parte integrante do contrato para todos 
os fins.2. AUTORIZO, em consequência, a emissão de notas de 
empenho, para suporte das despesas com a execução do ajuste, 
neste exercício, onerando a dotação 2110.02.122.3024.2.100
.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, devendo, no próximo 
exercício, ser onerada dotação própria, em observância ao prin-
cípio da anualidade orçamentária. 3. LAVRE-SE o competente 
termo contratual conforme minuta doc. 027835709, já por mim 
e pela empresa a ser contratada aprovada (docs. 027909386 e 
027904125 ), todos documentos do SEI 6021.2020/0008581-2 
já citado, com as devidas adequações para as unidades aqui 
interessadas. 4. A Contratada deverá efetuar a garantia con-
tratual de 5% (cinco) por cento sobre o valor total da presente 
contratação, nos termos da mencionada Ata. 5. Nos termos do 
artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, bem como do Decreto Muni-
cipal 54.873/2014, DESIGNO os servidores abaixo nomeados 
para atuarem como fiscais e respectivos substitutos na referida 
contratação, para acompanhamento da instalação, execução e 
recebimento dos serviços, por preencherem os requisitos esta-
belecidos no art. 6º do citado Decreto, conforme informações 
do doc. 027739162 e relação do doc. 027476189, como segue:- 
DEPARTAMENTO JUDICIAL/JUD Fiscal - Sra. Luzia Aparecida 
Teixeira Peres, R.F. nº 605.735.7 Fiscal Substituta - Sra. Neide de 
França Brito, R.F. nº 615.695.9 DEPARTAMENTO DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO/DEMAPFiscal - Sra. Edna 
Aparecida Grandizolli, R.F. nº 734.480.5 Fiscal Substituto - Sr. 
Wellington Liasch da Silva, R.F. nº 727.403.3

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI Nº6021.2017/0011156-7 - PGM - 1 - Em face dos 

elementos que instruem o presente, notadamente da situação 
excepcional decorrente da Lei Federal 13.979/2020 e do Decre-
to Municipal 59.283/2020, da concordância da empresa contra-
tada (027915842) e das manifestações da Divisão de Compras 
e Contratos (028162691) e da Assessoria Técnica (028189998) 
desta Coordenação Geral de Gestão e Modernização da Procu-
radoria Geral do Município, que acolho como razões de decidir, 
no uso da competência que me foi atribuída pelo artigo 19, 
incisos V e VI do Decreto nº 57.263/2016 e pelo art. 3º, inciso 
XI, da Portaria PGM.G 24/17,AUTORIZO, com fundamento nos 
artigos 2º e 4º da Lei Municipal nº 17.335/20, c.c. artigo 10 do 
Decreto Municipal nº 59.321/20, como ordenador da despesa, a 
prorrogação de vigência do Contrato 008/PGM/2014, firmado 
com a empresa "NEC LATIN AMERICA S/A", inscrita no CNPJ/
MF sob nº 49.074.412/0001-65, cujo objeto é a prestação de 
serviço de gerenciamento e manutenção, atendendo as normas 
da ANATEL - Equipamentos tipo 3 - marca NEC, modelo SV 
8100, para o Departamentos de Desapropriações da Procura-
doria Geral do Município, nos termos do estabelecido no Anexo 
I do Edital e na Ata de RP 13/SEMPLA-COBES/2013, que prece-
dem a contratação e dela fazem parte integrante, pelo período 
de 2 (dois) meses, contados a partir de 27/04/2020, nas 
mesmas condições avençadas. 2 – AUTORIZO, em consequên-
cia, para cobertura das despesas estimadas com a execução da 
prorrogação, avaliadas em R$ 5.234,26, para o período, confor-
me cálculos de DC (028002371), a emissão da Nota de Empe-
nho correspondente, a onerar a dotação orçamentária nº 21.1
0.02.122.3024.2100.3390.3900.00, do presente exercício, de 
acordo com a Nota de Reserva nº 26.063/2020 (028002310).3 
– Estando expressamente dispensada a lavratura do corres-
pondente termo de aditamento, nos termos do artigo 4º da Lei 
17.335/2020, bem como havendo anuência da contratada e 
adoção das providências contábeis, DETERMINO seja apostilada 
a presente prorrogação, como determina o § único do artigo 10 
do Decreto Municipal 59.321/2020, observando-se que ficam 
mantidas inalteradas todas as demais condições ajustadas que 
não foram mencionadas neste despacho.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI N° 6021.2017/0009517-0 – PGM - 1 - Em face dos 

elementos que instruem o presente, notadamente da situação 
excepcional decorrente da Lei Federal 13.979/2020 e do Decre-

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções a critério da 
Administração, quando a empresa deixar de retirar, no prazo 
estabelecido, a Nota de Empenho;

b) 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de 
Empenho, por dia de atraso na entrega dos materiais, até o dé-
cimo dia posterior ao término do prazo previsto no item II, perí-
odo após o qual se configura inexecução parcial da obrigação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
por atraso na entrega do material, superior a 10 (dez) dias e 
inferior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de 
Empenho, na hipótese de não entrega dos materiais;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
pela entrega parcial dos materiais ou das quantidades exigidas 
neste ajuste, até o trigésimo dia, contado do recebimento da 
Nota de Empenho;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empe-
nho, por descumprimento total da obrigação, por prazo superior 
a 30 (trinta) dias para entrega dos materiais, contados do rece-
bimento da Nota de Empenho, que se configura em inexecução 
total da obrigação.

f) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 
do ajuste, não previstas nos subitens acima, por ocorrência. A 
aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras 
quando cabíveis.

IV - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspon-
dente, onerando a dotação orçamentária n.º

03.10. 09.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.06 do orçamento 
vigente, respeitando o princípio da anualidade.

V – Designo a servidora Adriana Nepomuceno Guido, RF 
-843.638-0 e Fabio Henrique Pelligotti- RF 760.657-5 , como 
fiscal e suplente, respectivamente.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI 6021.2020/0010162-1 - PGM – DESAP Prestação de 

Serviços de locação da Central de Comunicação de Voz Hibrida, 
com DDR, com serviço de instalação, com gerenciamento e 
manutenção para o Departamento interessado. Contratação 
autorizada mediante utilização da Ata de Registro de Preços 10/
SG-COBES/2019 - Equipamento tipo 3. Retirratificação de des-
pacho autorizatório da contratação. 1. Em face dos elementos 
que instruem o presente, notadamente as informações da Divi-
são de Compras e Contratos (doc. 028148344) e da Assessoria 
Técnica (doc. 028162419), ambas desta Coordenadoria Geral 
de Gestão e Modernização, que acolho, RETIFICO os itens 1 e 
5 do despacho por mim exarado - doc. 027925549 – publicado 
no D.O.C. de 10/04/2020 – pág. 49, para constar: Em seu item 
1  que o valor mensal estimado correto, considerado para 
cálculo do valor total do ajuste é de R$ 1.143,40 (um mil, cento 
e quarenta e três reais e quarenta centavos), e não como por 
lapso constou; e, Em seu item 5 – que o nome correto da fiscal 
substituta é “Solange Aparecida Mariano, R.F. nº 642.058.3” e 
não como também por equívoco constou. 2. RATIFICO todos os 
demais termos do citado decisório.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
 RETIFICAÇÃO PUBLICAÇAO DO DIA 17.04.2020 – 

PÁG. 56
ONDE SE LÊ: “SEI 6021.2020/0008581-2 PGM – CO-

ORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
PROCURADORIA GERAL - Prestação de serviços de vigi-
lância e segurança patrimonial desarmada...”

LEIA-SE: “SEI 6021.2019/0028523-2 PGM – COORDE-
NADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRO-
CURADORIA GERAL - Prestação de serviços de vigilância e 
segurança patrimonial desarmada...”

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI N° 6021.2019/0033155-2 – PGM Contrato 007/

PGM/2019. Prestação de serviços técnicos especializados para 
sustentação e melhorias de Tecnologia da Informação e Co-
municação – TIC. Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO –PRODAM. Autorização de alterações contatuais para 
modificações das especificações contratuais, objetivando me-
lhor adequação técnica aos seus objetivos, mediante alteração 
de quantitativos dos serviços contratados e inclusão de dois 
novos serviços, e, consequente remanejamento dos valores 
respectivos, conforme Proposta – PA-PGM-190919-126 versão 
5.0 da PRODAM, aprovada, sem qualquer alteração no valor 
contratual. 1. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente o teor da proposta da PRODAM, para alterações 
contratuais mediante aditamento, nº PA-PGM-190919 – versão 
5.0, anexada como doc. 025861569, as justificativas para o 
referido aditamento constantes das manifestações técnicas 
advindas de PGM/NIT, conforme doc. 025861770 (endossada 
no doc. 026125510 pelo Sr. Coordenador) e doc. 026234489, 
os esclarecimentos da empresa contratada constantes do doc. 
026294059, que traz inclusive Ementa da CGC desta PGM, a 
gerência entre as partes do termo de aditamento pleiteado, 
conforme consta dos autos, até se alcançar a minuta final 
acordada (doc. 028116651) e o parecer da Assessoria deste 
Gabinete da Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização 
no doc. 028154215, que acolho como razões de decidir, no uso 
das atribuições que me foram conferidas pelos incisos V e VI 
do artigo 19 do Decreto 57.263/2016 e pela Portaria PGM.G 
nº 24/17, artigo 3º inciso XI, AUTORIZO, com fundamento no 
artigo 1º da Lei 13.278/02 combinado com o inciso I, alínea 
"a" e inciso II do artigo 65 e seu parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 
, as alterações do Contrato 007/PGM/2019, firmado com 
a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU-
NICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP 
S/A, inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61, tais como 
constam na proposta da contratada já citada, na planilha de 
memória de supressões e acréscimos - ambos correspondentes 
a 0,6532%, do valor contratual - (doc. 028115651), portanto, 
sem alteração a final do valor do ajuste, para a continuidade 
do objeto contatual até o término da vigência do ajuste em 
tela em 31.08.2020, qual seja prestação de serviços técnicos 
de sustentação e melhorias de tecnologia da informação e 
comunicação – TIC – com as modificações das especificações 
contratuais, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, 
mediante alteração de quantitativos dos serviços contratados, 
do Anexo “A Sistema de Informação” para os Anexos “B – RE-
DES E CONECTIVIDADES” e “E – DATA CENTER”, e inclusão de 
dois novos serviços, e, consequente remanejamento dos valores 
respectivos, diante das justificativas técnicas apresentadas, 
mantendo-se o valor total do contrato, observando-se o novo 
Cronograma Físico-Financeiro conforme item 6 da Proposta PA-
-PGM-190919-126 versão 5.0, já citada, tudo como bem dis-
criminado na minuta de termo de aditamento acordada pelas 
partes (doc. 028116651) já citada, que aprovo. 2. Mantido o va-
lor total do ajuste, as despesas continuam a ser suportadas pela 
Nota de Empenho já emitida neste exercício (doc. 025764015), 
onerando a dotação 2110.04.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.0

vigência 24/01/2021. Valor Contratual: R$ 75.488,00. Dotação: 
02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.09.01, conforme Nota 
de Empenho nº 1.177/2020.

 EXTRATO DE CONTRATO
  PROCESSO: 6210.2020/0001392-4 HSPM. TERMO 

110/2020 DE CONTRATO.Contratada:  BIO 2 IMPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. 
Objeto: Consignação para Fornecimento de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais (OPME) para Atender a Seção Técnica de 
Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de Mão do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM). Prazo: 12 (doze) meses a 
partir de 14/04/2020. Valor Contratual: R$ 267.995,00. Dotação: 
02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.36.03, conforme Nota 
de Empenho nº 1.191/2020.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002103-0 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 emer-
gencial, 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, AU-
TORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa 
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA EPP, CNPJ nº 
18.258.209/0001-15, para fornecimento 50 peças de biombo 
triplo em aço inox, no valor unitário de R$ 889,00. Prazo de Re-
alização da Despesa: 10 dias, a contar da data do recebimento 
da Ordem de Fornecimento. O valor total da aquisição é de R$ 
44.450,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90
.30.00, pela Nota de Reserva nº 1128/2020.

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: Gutenberg 
Ferreira da Rocha, RF: 575.940.4.

IV - Publique-se.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO SEI 6310.2020/0000776-6
Assunto : Contratação Direta de Empresa para a confecção 

de cartões de visita. Cotação Eletrônica.
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial 

as manifestações da Divisão de Assuntos Internos e da Asses-
soria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão de 
decidir, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO DIRETA, com fundamento 
no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto 
n.º 54.102/13, da empresa WN - REPRODUCOES GRAFICAS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, 
sob o n.º 06.115.310/0001-38, estabelecida a Rua Fernandes 
Pinheiro, n.º 283, Vila Azevedo, São Paulo, SP, CEP. 03308-060, 
para a confecção de 300 (trezentos) cartões de visitas, no valor 
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme a proposta de 
fl. 028084413.

II - O prazo para retirada da Nota de Empenho é de 2 (dois) 
dias contados da data da convocação; a entrega dos materiais 
deverá ser feita em até 10 (dez) dias, a partir da retirada da 
Nota de Empenho e o prazo para pagamento é de 30 (trinta) 
dias, após a efetiva entrega e aceite dos materiais.

II.A – O prazo para a realização da despesa será no pre-
sente exercício.

III - Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penali-
dade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em 
lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
os seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções a critério da 
Administração, quando a empresa deixar de retirar, no prazo 
estabelecido, a Nota de Empenho;

b) 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de 
Empenho, por dia de atraso na entrega dos materiais, até o dé-
cimo dia posterior ao término do prazo previsto no item II, perí-
odo após o qual se configura inexecução parcial da obrigação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
por atraso na entrega do material, superior a 10 (dez) dias e 
inferior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de 
Empenho, na hipótese de não entrega dos materiais;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
pela entrega parcial dos materiais ou das quantidades exigidas 
neste ajuste, até o trigésimo dia, contado do recebimento da 
Nota de Empenho;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empe-
nho, por descumprimento total da obrigação, por prazo superior 
a 30 (trinta) dias para entrega dos materiais, contados do rece-
bimento da Nota de Empenho, que se configura em inexecução 
total da obrigação.

f) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 
do ajuste, não previstas nos subitens acima, por ocorrência. A 
aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras 
quando cabíveis.

IV - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspon-
dente, onerando a dotação orçamentária n.º

03.10. 09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06 do orçamento 
vigente, respeitando o princípio da anualidade.

V – Designo o servidor SIDNE COSTA DIAS - RF 858.899-6, 
como fiscal do ajuste.

 PROCESSO SEI 6310.2020/0000782-0
Assunto : Aquisição Direta de Materiais. Cotação Eletrônica.
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial 

as manifestações da Divisão de Assuntos Internos e da Assesso-
ria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão de deci-
dir, AUTORIZO a AQUISIÇÃO DIRETA, com fundamento no artigo 
24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto n.º 54.102/13, 
da empresa JESSE MARQUES DE ARAUJO 11281926752, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 
34.419.024/0001-00, estabelecida a Rua Humberto de Almeida, 
n.º 524, casa 2, Chácara Santana, São Paulo, SP, CEP. 05831-000 
para o fornecimento de 50 (cinquenta) cabos DVI-D, cada um 
custando R$ 13,07, totalizando o valor de R$ 653,50 (seiscen-
tos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), conforme a 
proposta de fl. 028030035.

II - O prazo para retirada da Nota de Empenho é de 2 (dois) 
dias contados da data da convocação; a entrega dos materiais 
deverá ser feita em até 20 (vinte) dias, a partir da retirada da 
Nota de Empenho e o prazo para pagamento é de 30 (trinta) 
dias, após a efetiva entrega e aceite dos materiais.

II.A – O prazo para a realização da despesa será no pre-
sente exercício.

III - Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penali-
dade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em 
lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
os seguintes percentuais:

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, firmado com a empresa 
KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA, CNPJ nº 
56.828.320/0001-99, bem como AUTORIZO, com amparo no De-
creto nº 57.580/2017 e na Portaria SF 389 de 18/12/2017, o rea-
juste do valor contratual no percentual de 1,60599%, conforme 
memória de cálculo juntada nos autos, passando o valor total 
global para R$ 45.722,64, onerando-se a dotação 02.10.10.30
2.3003.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 1114/2020, 
efetuada de forma proporcional ao exercicio financeiro.

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.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020
Processo Eletrônico nº 6210.2019/0009425-6
DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA
I - À vista dos elementos constantes do presente e, no 

uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando 
os termos do parecer da Assessoria Jurídica, que adoto como 
razão de decidir, CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta por 
VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ao 
Edital de Pregão 061/2020, por tempestiva, e no mérito NEGO-
-LHE PROVIMENTO.

II - Publique-se.

 EXTRATO DE CONTRATO
  PROCESSO: 6210.2020/0000460-7 HSPM. TERMO 

100/2020 DE CONTRATO.Contratada:  FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA. Objeto: Fornecimento de Medicamento do Grupo 
Farmacológico Eletrólitos e Diluentes (Cloreto de Sódio 0,9% 
Solução Injetável - 100 ML). Prazo: 06 (seis) meses a partir de 
14/04/2020. Valor Contratual: R$ 104.160,00. Dotação: 02.10
.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.09.01, conforme Nota de 
Empenho nº 1.144/2020.

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público 

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

Processo 6210.2018/0003941-5 I – À vista dos elemen-
tos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso 
das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal 
13.766/2004 e considerando a manifestação da Procuradoria 
desta Autarquia que acolho pelos próprios fundamentos, AU-
TORIZO, com fundamento no disposto no artigo 57, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, a prorrogação pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir de 24 de abril de 2020, do Termo de Contra-
to nº 086/2019, firmado com a empresa CEDIMEN CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA, CNPJ 
43.486.364/0001-36, que tem por objeto serviços de exames de 
medicina nuclear, no valor total global de R$ 36.855,00 e, a par-
tir de 22 de abril de 2020, do Termo de Contrato nº 087/2019, 
firmado com a empresa DIMEN DIAGNÓSTICO MÉDICO SÃO 
PAULO LTDA, CNPJ 23.668.161./0001-53, que tem por objeto 
serviços de exames de medicina nuclear, no valor total global 
de R$ 1.999,90, onerando-se a dotação 02.10.10.302.3003.2.50
7.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 1.137/2020.

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.

 COMPRAS

 DESPACHO
O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mu-

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

Processo 6210.2020/0002227-3 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. 315/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão parti-
cipante, e a contratação da detentora MEDEVICES PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME, CNPJ: 24.774.241/0001-
56, para fornecimento de 1.000 unidades de swab esteril, haste 
plastica, ponta de rayon, valor unitário R$ 0,55 e valor total R$ 
550,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias a contar da 
emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compa-
tíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja des-
pesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.300
3.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1122/2020.

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 6210.2020/0001665-6 - 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. 211/2019 da AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL 
- AHM, da qual o HSPM é órgão aderente, e a contratação da 
detentora CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA – 
ME., CNPJ: 06.127.890/0001-83, para fornecimento de 400 (346 
unidades - item 08; 54 unidades - item 09) de suporte de soro 
com rodas em aço inox, valor unitário R$ 176,50 e valor total 
R$ 70.600,00. Prazo de Realização da Despesa: de até 90 (no-
venta) 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 orçamen-
tária 02.10.302.3003.2.507.4.4.90.52.00, conforme Nota de 
Reserva nº 1053/2020.

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: Nanci Fer-
reira de Azevedo, RF: 618.214.3; Paula da Costa Silva, RF: 
838.111.9.

IV – Publique-se.

 EXTRATO DE CONTRATO
  PROCESSO: 6210.2019/0010236-4 HSPM. TERMO 

105/2020 DE CONTRATO.Contratada:  PORTAL LTDA. Obje-
to: Fornecimento de Polimixina B Sulfato 500.000 UI Pó para 
Solução Injetável Frasco-Ampola. Prazo: O prazo de vigência 
do presente contrato será a partir da data de sua assinatura 
14/04/2020 até o término da vigência 05/12/2020. Valor Con-
tratual: R$ 73.600,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.9
0.30.00.00.09.01, conforme Nota de Empenho nº 1.158/2020.

 EXTRATO DE CONTRATO
  PROCESSO: 6210.2019/0008478-1 HSPM. TERMO 

107/2020 DE CONTRATO.Contratada:  FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA. Objeto: Fornecimento de Cloreto de Sodio 9 MG/
ML (0,9 % - 0,154 MEQ/ML) Solução Injetável Sistema Fechado 
1 L. Prazo: O prazo de vigência do presente contrato será a 
partir da data de sua assinatura 14/04/2020 até o término da 
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