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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 2.660 metros de EMBALAGEM TYVEK 100 mm 
(Item 01), 5.600 metros de EMBALAGEM TYVEK 150 mm (Item 
02), 4.200 unidades de EMBALAGEM TYVEK 250 mm (Item 03) 
e 980 metros de EMBALAGEM TYVEK 350 mm (Item 04), para 
uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de 
Preços n° 052/AHM/2018, da empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 50.247.071/0001- 61, pelo valor 
total de R$ 164.770,20 (cento e sessenta e quatro mil e sete-
centos e setenta reais e vinte centavos), onerando-se a dotação 
01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de 
reserva nº 1.938/2020.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 126/2020 – Processo nº 

6110.2020/0005714-6
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL 
TRANÇADO 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM , FIO DE 
POLIPROPILENO 2,AG 7,5 CM, 3/8 CIRC, TRI, 3 X 50 CM 
E FIO DE CATGUT CROMADO 2-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, 
CIL, 70 CM PARA UNIDADES DA AUTARQUA HOSPITALAR 
MUNICIPALA abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 09h30 do dia 19 de Maio de 2020, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de 
Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 COMUNICADO DE ADIAMENTO
PROCESSO Nº. 6110.2020/0003793-5 - PREGÃO ELE-

TRÔNICO N°. 113/2020
Ficam informadas as empresas interessadas em participa-

ram doPREGÃO ELETRÔNICO N.º 113/2020 para REGISTRO 
DE PREÇO DE CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 
KIT PARA COLETA DE CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDRO-
GÊNIO, INDICADOR BIOLÓGICO, INDICADOR QUÍMICO 
DE ESTERILIZAÇÃO EM FITA E INDICADOR QUÍMICO DE 
ESTERILIZAÇÃO EM TIRA PARA USO NAS UNIDADES DA 
AHM, com abertura agendada para o dia 12/05/2020 às 09h., 
publicado no DOC de 28/04/2020, pag. 60, que tendo em vista 
problemas na divulgação da abertura no Jornal de Grande Cir-
culação, fica Adiada a Abertura da sessão do referido certame 
para o dia 18/05/2020 às 09h00. As demais cláusulas e condi-
ções permanecem inalteradas.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0008281-7
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 32.800 ampolas de HEPARINA SODICA 5.000 
UI / 0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 0,25 ML (Item 05 e 
06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA 
de Registro de Preços n° 174/2019-SMS.G, da empresa CRIS-
TÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 
44.734.671/0001-5, pelo valor total de R$ 136.120,00 (cento 
e trinta e seis mil e cento 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 2.004/2020.

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PREGÃO ELETRÔNICO 012/SFMSP/2020
6410.2020/0002413-3
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAL E BROXA PARA PINTURA, 

PARA USO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO – SFMSP.Assunto: Homologação de objeto 
licitado.I – HOMOLOGO o resultado classificatório da presente 
licitação, na qual a Pregoeiro julgou vencedora e adjudicou os 
objetos do Pregão Eletrônico nº 012/SFMSP/2020, pelo menor 
preço total por item, que objetiva à aquisição de cal e broxa 
para pintura, para uso do serviço funerário do município de São 
Paulo – SFMSP.

As empresas classificadas foram:ITEM 01 - NEMOTO MA-
TERIAIS PRA CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
22.627.078/0001-73, com o valor total de R$ 9.786,90 (nove 
mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

ITEM 02 – DAFMAQ COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 
sob nº 14.636.329/0001-58, com o valor total de R$ 659,65 
(seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco cen-
tavos).

O processo licitatório obteve o Valor Total Global de R$ 
10.446,55 (dez mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cin-
quenta e cinco centavos).II – A reserva dos recursos orçamen-
tários: Nota de reserva n.° 311/2020 (027526321) para fazer 
frente a despesas com Aquisição de Cal e Broxa para pintura, 
onerando a dotação nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.0
6, no importe de R$ 21.783,11 (vinte e um mil setecentos e oi-
tenta e três reais e onze centavos).III - Encaminha-se o processo 
para à Seção Técnica de Contabilidade, para a emissão das res-
pectivas Notas de Empenho.IV – Após encaminhar o processo 
à Divisão Administrativa para lavratura de termo de contrato e 
para atendimento das providências cabíveis.

 6410.2019/0004519-8
Ordem de Execução de Serviços nº 03/SFMSP/2019
LICITAÇÃO: Inexigível nos termos do disposto no arti-

go 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666 de junho de 1993, 
atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e 
nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e 
assistência técnica, visando corrigir erros e defeitos de 
funcionamento e adaptação para adequar o sistema as 
alterações da legislação, de acordo com a metodologia 
de desenvolvimento do software PRONIM CM compras 
e materiais e PRONIM PP controle patrimonial utilizados 
nos sistemas de Bens Patrimoniais e Almoxarifado exis-
tentes na Autarquia, com armazenamento em Nuvem.

Assunto: Prorrogação do prazo de vigência da Ordem 
de Execução de Serviços por 12 (doze) meses.I - À vista 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 025/2020, o 
qual objetiva a contratação de empresa para fornecimento em 
sistema de ATA de Registro de Preços (ATA DE RP), com entrega 
em consignação de materiais para cirurgia neurológica de 
crânio com comodato de equipamentos e instrumentais a serem 
utilizados nas unidades hospitalares pertencentes à Autarquia 
Hospitalar Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, confor-
me Termo de Referência e Requisição de Abertura de Registro 
de Preço nº 129/2019, o qual foi ADJUDICADO às seguintes 
empresas: Bace Comércio Internacional Ltda., inscrita no CNPJ 
nº 47.411.780/0001-26 – Item 1.1: 170 unidades de AGENTE 
HEMOSTÁTICO, com valor unitário de R$ 77,90, totalizando R$ 
13.243,00 (treze mil, duzentos e quarenta e três reais); Daba-
sons Importação, Exportação e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ 
nº 61.519.955/0001-44 – Item 2.1: 1000 unidades de BROCAS E 
FRESAS PARA CRANIOTOMO, com valor unitário de R$ 857,00, 
totalizando R$ 857.000,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil 
reais); Item 2.2: 500 unidades de BROCAS E FRESAS PARA 
CRANIOTOMO, com valor unitário de R$ 1.100,00, totalizando 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); Item 3.1: 100 
unidades de CATÉTER DE MONITORIZAÇÃO INTRACRANIANA, 
com valor unitário de R$ 3.637,60, totalizando R$ 363.760,00 
(trezentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta reais); e 
Item 9.1: 45 unidades de SISTEMA DE FIXAÇÃO INTRACRANIA-
NA, com valor unitário de R$ 420,00, totalizando R$ 18.900,00 
(dezoito mil e novecentos reais). Para referida empresa, a 
aquisição restou no montante de R$ 1.794.660,00 (um milhão, 
setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta reais); 
Mogami Importação e Exportação Ltda., inscrita no CNPJ nº 
50.247.071/0001-61 – Item 4.1: 10 unidades de CIMENTO 
OSSEO MMC, com valor unitário de R$ 1.275,00, totalizando 
R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais); Athena 
Medic Comércio, Importação e Exportação de Produtos Hospi-
talares Ltda., inscrita no CNPJ nº 12.888.918/0001-06 – Item 
5.1: 600 unidades de COMPRESSAS NEUROCIRÚRGICAS, com 
valor unitário de R$ 23,00, totalizando R$ 13.800,00 (treze mil 
e oitocentos reais); HP Biopróteses Ltda., inscrita no CNPJ nº 
54.801.196/0001-42 – Item 6.1: 80 unidades de CONJUNTO DE 
VÁLVULAS PARA HIDROCEFALIA CONVENCIONAL, com valor 
unitário de R$ 1.049,50, totalizando R$ 83.960,00 (oitenta e 
três mil, novecentos e sessenta reais); e Promedon Porto Ale-
gre Produtos Médicos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 
09.103.068/0001-70 – Item 8.1: 40 unidades de MATRIZ DE RE-
PARO DE DURA MATER, com valor unitário de R$ 3.078,00, to-
talizando R$ 123.120,00 (cento e vinte e três mil e cento e vinte 
reais); Item 8.2: 80 unidades de MATRIZ DE REPARO DE DURA 
MATER, com valor unitário de R$ 5.220,00, totalizando R$ 
417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais); 
Item 8.3: 40 unidades de MATRIZ DE REPARO DE DURA MATER, 
com valor unitário de R$ 1.620,00, totalizando R$ 64.800,00 
(sessenta e quatro mil e oitocentos reais); Item 10.1: 50 uni-
dades de MATRIZ DE REPARO DE DURA MATER SEM SUTURA, 
com valor unitário de R$ 1.620,00, totalizando R$ 81.000,00 
(oitenta e um mil reais); Item 10.2: 50 unidades de MATRIZ DE 
REPARO DE DURA MATER SEM SUTURA, com valor unitário de 
R$ 3.078,00, totalizando R$ 153.900,00 (cento e cinquenta e 
três mil e novecentos reais); Item 10.3: 50 unidades de MATRIZ 
DE REPARO DE DURA MATER SEM SUTURA, com valor unitário 
de R$ 5.220,00, totalizando R$ 261.000,00 (duzentos e sessen-
ta e um mil reais). Para referida empresa, a aquisição restou no 
montante de R$ 1.101.420,00 (um milhão, cento e um mil, qua-
trocentos e vinte reais). Assim, o valor total do certame resultou 
em R$ 3.019.833,00 (três milhões, dezenove mil, oitocentos e 
trinta e três reais), prestigiando o critério menor preço.

II – Declaro, ademais, FRACASSADO o certame para os 
itens 7.1, 7.2 e 7.3.

 JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO Nº 6110.2020/0001519-2
I – À vista dos elementos constantes no presente proce-

dimento administrativo e, em especial, as manifestações da 
Equipe Técnica – OPME, da Comissão de Licitação e desta 
Assessoria Jurídica, as quais adoto como razão de decidir, 
com fundamento no artigo 12 da Lei Municipal nº 13.271/02, 
alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, na Lei Municipal nº 
13.278/02, nos Decretos Municipais, nºs 44.279/03 e 46.662/05, 
no artigo 7º, combinado com o artigo 4º, incisos XVI e XXIII 
da Lei Federal nº 10.520/02, e de acordo com a competência 
atribuída pelo Decreto Municipal nº 49.231/08, RECEBO o Re-
curso Administrativo apresentado pela empresa COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA, inscrita no CNPJ 43.420.629/0001-
01, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade 
para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, por inexistirem razões a 
recorrente e, em ato contínuo, RECEBO as contrarrazões apre-
sentadas pela empresa DENUO MEDIC IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO LTDA., inscrita no CNPJ 04.715.053/0001-40, posto que 
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para no mérito 
DAR PROVIMENTO, por existir razão a recorrida, mantendo sua 
Habilitação no Grupo 01.

 RERRATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0002917-7
I - À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, em especial a manifestação da Assessoria 
Jurídica, que acolho, AUTORIZO com fundamento na competên-
cia atribuída pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei 
Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 
50.478/2009 e diante da competência delegada pela Portaria 
nº 117/2018-AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, a RER-
RATIFICAÇÃO, do Despacho Homologatório, publicado no DOC 
edição de 30.04.2020, página 64, nos seguintes termos:

Onde se lê:
“homologo o resultado da Cotação Eletrônica nº 171/2020 

à empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRÚRGICOS, inscrita sob CNPJ/ME sob o nº 61.418.042/0001-
31, para aquisição de 30 (trinta) “Sondas Nelaton Descartáveis” 
de calibre nº 12 (item 1), estéreis, descartáveis, confeccionadas 
em borracha natural ou 100% silicone, de formato cilíndrico, 
reta, extremidade proximal (ponta) arredondada, atraumática 
e com orifício central de 35 a 45 cm de comprimento one-
rando a dotação orçamentária nº nº 01.10.10.302.3003.2.507
.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1384/2020 (doc. 
027499344)”

Leia-se:
“homologo o resultado da Cotação Eletrônica nº 171/2020 

à empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRÚRGICOS, inscrita sob CNPJ/ME sob o nº 61.418.042/0001-
31, para aquisição de 30 (trinta) “Sondas Nelaton Descartáveis” 
de calibre nº 12 (item 1), estéreis, descartáveis, confeccionadas 
em borracha natural ou 100% silicone, de formato cilíndrico, 
reta, extremidade proximal (ponta) arredondada, atraumática e 
com orifício central de 35 a 45 cm de comprimento, pelo valor 
unitário de R$ 20,00 (vinte reais) e valor global de R$ 600,00 
(seiscentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.
10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 
1384/2020 (doc. 027499344)”.

 DESPACHO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0000600-2
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da 

x 15F x 22F; item 6 – Conector reto 22MM/15F x 22MM/15F; 
item 7 – Aspirador para rede de ar comprimido; e item 8 – As-
pirador para rede de oxigênio, para abastecimento das unida-
des hospitalares vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, 
conforme Termo de Referência RCL nº 10346/20, no valor total 
de R$ 126.624,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e 
quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.3
02.3003.2.507.3.3.90.30.00 – Nota de Reserva nº 2000/2020.

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

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0006420-7
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 Munici-
pal nº. 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta (dispensa de 
licitação) com a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO 
DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE 
LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.418.042/0001-31, para aquisição, 
em caráter de emergência, de 200 unidades de sonda aspiração 
traqueal sistema fechado nº 06 (item 01) pelo valor unitário de 
R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), e pelo valor total de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), 200 unidades de sonda aspiração 
traqueal sistema fechado nº 08 (item 02), pelo valor unitário de 
R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), e pelo valor total de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) e 400 unidades de sonda aspiração 
traqueal sistema fechado nº 16 (item 05) pelo valor unitário de 
R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais), e pelo valor total de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), perfazendo o valor global na 
quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), onerando a 
despesa a dotação orçamentaria nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.
3.90.30.00, emitindo a Nota de Reserva nº 1841/2020.

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

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0005758-8
I – À vista dos elementos constantes no processo ad-

ministrativo em tela, considerando a manifestação da Ge-
rência de Suprimentos e da Assessoria Jurídica, que acolho, 
com fundamento 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 com 
a empresa QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.118.264/0001-93, para AQUI-
SIÇÃO EMERGENCIAL DE 100.000 UNIDADES DE MÁSCARA 
RESPIRADOR FACIAL, para abastecer as unidades da Autarquia 
Hospitalar Municipal, visando contingência devido à demanda 
do COVID-19, conforme Termo de Referência, no valor unitário 
de R$ R$ 21,45 (vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), 
e no valor total de R$ R$ 2.145.000,00 (dois milhões cento e 
quarenta e cinco mil reais), onerando a dotação orçamentária 
nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00– NR 1.845/2020.

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

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0007238-2
I – À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência 
de Suprimentos 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 13.979/20 e no 
artigo 2º, inciso II do Decreto Municipal nº 59.283/20, e com 
base no Decreto Municipal nº 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) da em-
presa Empreitec Construções Elétricas Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.534.793/0001-88, para, 
em Caráter de Emergência, realizar serviços de engenharia para 
infraestrutura elétrica e adequações civis com fornecimento de 
material, para instalação de 02 (dois) Tomógrafos da Marca 
Canon modelo AQUILION LIGHTNING 16, no Hospital Municipal 
Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, vinculado à Autarquia 
Hospitalar Municipal, conforme Termo de Referência s/nº, no 
valor total de R$ 207.780,99 (duzentos e sete mil, setecentos e 
oitenta reais e noventa e nove centavos), onerando a dotação 
orçamentária nº 01.10.10.302.3003.5.413.4.4.90.51.00 – Nota 
de Reserva nº 2005/2020.

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

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0002773-5
I - À vista dos elementos constantes no presente pro-

cesso administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei 
Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal 
n.º 44.279/03 e alterações, no artigo 12, inciso XIII, da Lei 
Municipal 13.271/02 alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 
e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e pela 
competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, e em 
virtude do procedimento ter observado todas as premissas le-
gais, homologo o resultado da Cotação Eletrônica nº 208/2020 
à empresa GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS 
E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o nº 26.685.436/0001-
55, para aquisição de 2 unidades de cufômetro, no valor unitá-
rio de R$ 2.861,00 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais) 
e no valor total de R$ 5.722,00 (cinco mil setecentos e vinte e 
dois reais), por Emenda Parlamentar Federal, para o Hospital 
Municipal Dr. Carmino Caricchio vinculado à Autarquia Hospi-
talar Municipal, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.
302.3003.2.507.4.4.90.52.00 FR 02, conforme Nota de Reserva 
com Transferência nº 26.105/2020.

II- Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da 
empresa, assim como o cancelamento do saldo não utilizado.

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0013741-5
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 
e alterações, no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 
13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e regu-
lamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e dada a 
competência delegada pela Portaria nº 117/2018, em virtude 
do procedimento ter observado todas as premissas legais, 

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 239/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0003397-2
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 06/05/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, 
com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a 
aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS , 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.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 267/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0003134-1 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 06/05/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO e PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento 
no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição de ESFIG-
MOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE - ADULTO 
SEM PEDESTAL, POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, 
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CARMEM PRUDENTE.

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

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 268/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0004047-2 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 06/05/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO ABERTA, com en-
cerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a aquisição 
de ELETRODO AUTO-ADESIVO 30X50 MM , 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.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 269/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0002771-9
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 06/05/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, 
com encerramento no dia 07/05/2020, às 15h00min, para a 
aquisição de ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS , para o HM 
Carmem Prudente (Cidade Tiradentes).

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

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 136/2020 – Processo nº 

6110.2020/0001126-0
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS DE SULFADIAZINA DE 
PRATA 10MG/G 400G CREME PARA USO NAS UNIDADES 
DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. A abertura/realiza-
ção da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do 
dia 21 de Maio de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.
br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar 
Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei 
Caneca, nº 1398/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 152/2020 – Processo nº 

6110.2020/0001680-6 
Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-

TRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS DE SONDA ASPI-
RAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 06, SONDA 
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N. º 08, SONDA 
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N. 14, SON-
DA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N. º 16 
E SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO Nº 12, 
PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL.A abertura/realização da sessão pública de pregão 
ocorrerá a partir das 09h30 do dia 22 de maio de 2020, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de 
Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a 
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, 
até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-
net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua 
Frei Caneca 1382/1402 – 5º andar – Consolação – São Paulo/
SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada 
do edital mediante apresentação de comprovante de depósito 
bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em 
nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 
18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0005538-0
I – À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência 
de Suprimentos e da Assessoria Jurídica, que acolho, com fun-
damento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, no 
artigo 4º e seguintes da Lei Federal nº 13.979/20 e no artigo 2º, 
inciso II do Decreto Municipal nº 59.283/20, e com base no De-
creto Municipal nº 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) da empresa RO-
MED Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Eireli, pes-
soa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/
MF nº 13.644.713/0001-30, para, em Caráter de Emergência, 
fornecer os seguintes materiais médico-hospitalares, sendo eles: 
item 1 – Aspirador para rede de vácuo; item 2 – Tomada tripla 
para oxigênio; item 3 – Conector em T CANCELADO; item 4 – 
Traqueia de silicone 22mm x 2,00; item 5 – Conector reto 22M 
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