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 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0008252-3
I – À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo em tela, considerando a manifestação da Engenharia 
Hospitalar e da Assessoria Jurídica, as quais acolho, com funda-
mento 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 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS 
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, devidamente inscrita sob 
CNPJ/ME 61.418.042/0001-31, para fornecimento de 3.900 
(três mil e novecentas) unidades de "sonda aspiração traqueal 
sistema fechado nº 14" (item 1) e 300 (trezentas) unidades de 
"sonda aspiração traqueal sistema fechado nº 16" (item 2), 
para utilização nas unidades vinculadas à Autarquia Hospitalar 
Municipal, conforme Termo de Referência e Requisição, visando 
ao combate emergencial da "covid-19" nas unidades vincula-
das à Autarquia Hospitalar Municipal, no valor unitário de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) para ambos os itens e valor 
global de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) 
para o item 1, bem como R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais) para o item 2, totalizando a despesa de R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta) mil reais, onerando a dotação orçamentária 
01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, consoante Nota de 
Reserva 2153/2020.

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

 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0001139-1
I – À vista dos elementos constantes no procedimento ad-

ministrativo em tela, considerando a manifestação da Assesso-
ria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 
e alterações posteriores e no Decreto Municipal nº 50.478/09, 
e com base na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta 
(dispensa de licitação) da empresa Politec Importação e Comér-
cio Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
43.894.609/0001-64, para a aquisição de 288 (duzentos e oi-
tenta e oito) rolos de bandagem adesiva elástica 10cm x 4,50m, 
com valor unitário de R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centa-
vos), totalizando R$ 8.985,60 (oito mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e sessenta centavos), para as unidades hospitalares 
vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, onerando-se a 
dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0
0, conforme Nota de Reserva nº 2147/2020.

II – Autorizo, ainda, a emissão de Nota de Empenho em 
favor da empresa.

 COTAÇÃO ELETRÔNICA
Cotação Eletrônica n°: 295/2020 – Processo nº. 

6110.2020/0006703-6 
A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo 

de Compras, torna público que, no dia 18/05/2020, a partir das 
08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO ABERTA, com en-
cerramento no dia 19/05/2020, às 15h00min, para a aquisição 
de ISOSSORBIDA DINITRATO 10 mg e NIFEDIPINO 10 mg 
LIBERAÇÃO PROLONGADA , 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.

 GABINETE
 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0005346-9
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 do Pregão Eletrônico nº 137/2020 à 
empresa P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 08.211.767/0001-71, para aquisição de 
7.000 frascos de LACTULOSE 667mg/mL SOLUÇÃO ORAL (item 
01), no valor unitário de R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis 
centavos), totalizando o valor de R$ 40.320,00 (quarenta mil 
trezentos e vinte reais), para uso nas unidades de saúde perten-
centes à Autarquia Hospitalar Municipal , onerando a dotação 
orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 e Nota 
de Reserva n° 1718/2020;

II- Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor 
da adjudicatária, assim como o cancelamento de saldo não 
utilizado;

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0009378-7
I – À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 10.520/02, 
bem como na Lei Municipal nº 13.278/02, no artigo 12, inciso 
XIII da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Munici-
pal nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
50.478/09 e competência delegada na Portaria nº 117/2018 
– AHM.G, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 055/2020 à 
empresa Posterari Assessoria Técnica EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.743.543/0001-39, 
referente ao item 02: 46 (quarenta e seis) unidades de Conector 
Reto 22M x 15F x 22F, com valor unitário de R$ 19,11 (dezeno-
ve reais e onze centavos), totalizando R$ 879,06 (oitocentos e 
setenta e nove reais e seis centavos), tendo em vista o critério 
de menor preço, com a regular habilitação da empresa para o 
certame e atendendo às disposições no descritivo, sendo que 
referido bem é para abastecimento das unidades de saúde vin-
culadas à Autarquia Hospitalar Municipal, onerando a dotação 
orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 – NR nº 
864/2020.

II – Declaro, ademais, FRACASSADO o certame para os 
itens 1, 3 e 4.

 DESPACHO
PROCESSO Nº 6110.2020/0002649-6
I – À vista dos elementos constantes no presente, e com 

fundamento nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, 
na Lei Municipal nº 13.278/02, e nos Decretos Municipais nº 
44.279/03, nº 46.662/05, nº 50.478/09 e pela competência 
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 FRA-
CASSADO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 134/2020, cujo objetivo era a aquisição de 78.000 (setenta e 
oito mil) frascos de Metronidazol – 5mg/ml – 100ml, para uso 
nas unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, tendo em vista 
a desclassificação de todas as propostas.

 ADITAMENTO
PROCESSO Nº 6110.2018/0007286-9
I – À vista dos elementos constantes no processo admi-

nistrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de 
Contratos, do Departamento Administrativo e de Infraestrutura 

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
NORTE

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO-

CAÇÃO
“PROCESSO SEI n.º 6018.2017/0008676-0 - LOCATÁRIA: 

PMSP/SMS/CRS-NORTE - LOCADOR: FERNANDA BERNARDO 
OLIVEIRA PACCES DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: Instalação da 
SUVIS Pirituba - LOCALIZAÇÃO: Rua Cristo Rei, 290 – Vila 
Pereira Barreto/Pirituba - São Paulo - OBJETO DESTE TERMO: 
Prorrogação do Contrato de Locação, pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir de 02/07/2020 - NOTAS DE EMPENHO Nº: 
41.358/2020 no valor de R$ 39.033,64 e 41.362/2020 no valor 
de R$ 4.966,71- DOTAÇÃO: 84.23.10.301.3003.2.509.3390.36
00.00.15.01”.

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2020/SMS/

CRS-NORTE
“PROCESSO nº 6018.2019/0077501-2 - CONTRATANTE: 

PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: C ARAUJO MENDES 
EDIFICAÇÕES ME – OBJETO DO CONTRATO: Contratação de 
Empresa especializada para executar obras de construção de 
Rede Coletora de Esgoto para atender as necessidades da Co-
ordenadoria Regional de Saúde Norte, pelo período de 02 (dois) 
meses, a partir da data fixada na Ordem de Inicio de Serviços 
(18/05/2020) - NOTA DE EMPENHO: nº 40.941/2020 no valor 
de R$ 60.024,55 – DOTAÇÃO Nº: 84.23.10.301.3003.2.509.3.3
.90.39.00.00.44.02.

 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DESPACHO
Processo nº 6018.2019/0033351-6
DESPACHO 
I – Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da compe-

tência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/
SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo a 
solicitação da Fiscal do Termo de Contrato - Coordenadoria Re-
gional Norte de Saúde e da Assessoria Técnica de Planejamento 
Avaliação e Acompanhamento, e à vista da manifestação da 
Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como ra-
zão de decidir, AUTORIZO o Aditamento do Termo de Contrato 
nº 006/SMS/CRSN/2019, celebrado com a empresa SUPORTE 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA., devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º 67.803.726/0001-33, cujo objeto versa sobre 
a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de vigilância eletrônica através de sistema de alarme 
monitorado, visando à efetiva cobertura das Unidades de Saúde 
da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, fim de EXCLUIR 
as unidades de saúde pertencente à CRS-N - UBS Vila Nivi, UBS 
Dr. Domingos Mazzzoneto de Cilo (vila Aurora), UBS Horto Flo-
restal, UBS Casa Verde, UBS Dona Adelaide Lopes e UBS/AMA 
Especialidade Parque Peruche, todas à partir de 01/06/2020, 
perfazendo o valor da supressão na quantia de R$ 4.666,35 
(quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco 
centavos), implicando em uma supressão de aproximadamente 
21.570,29%, considerando o valor mensal do contrato com a 
supressão na quantia de R$ 12.899,41 (doze mil oitocentos e 
noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

 AUTARQUIA HOSPITALAR 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0007037-1
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 258/2020 
à empresa SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.669.289/0001-22, para aqui-
sição de 12.000 envelopes de ACETILCISTEÍNA 200 mg (item 
01), no valor unitário de R$ 0,79 (setenta e nove centavos) e 
no valor total de R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta 
reais) , para uso nas unidades de saúde vinculadas à Autarquia 
Hospitalar Municipal, onerando a dotação orçamentária nº 01.
10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva 
nº 1888/2020.

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

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2020/0005002-8
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 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 procedimen-
to ter observado todas as premissas legais, homologo o resulta-
do da Cotação Eletrônica nº 254/2020 à empresa EFICAZ MED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, devidamente 
inscrita sob CNPJ/ME 17.605.216/0001-83, para aquisição pelo 
valor unitário de R$ 0,2996 (vinte e nove centavos) e valor total 
de R$ 778,96 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e seis 
centavos), referente a 2600 (dois mil e seiscentos) comprimidos 
de “lorazepam 2mg”, destinados à utilização nas unidades 
vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, onerando-se a 
dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, 
conforme Nota de Reservça nº 1857/2020.

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

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6110.2019/0010378-2
I – À vista dos elementos constantes no presente processo 

administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 10.520/02, 
bem como na Lei Municipal nº 13.278/02, no artigo 12, inciso 
XIII da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Munici-
pal nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
50.478/09 e competência delegada na Portaria nº 117/2018 
– AHM.G, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 169/2020 à 
empresa Dispharma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos 
Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 12.358.373/0001-18, para a aquisição de 540 (quinhentas 
e quarenta) unidades de Curativo de Hidropolímero 11,0 cm 
X 11,0 cm, com valor unitário de R$ 31,96 (trinta e um reais e 
noventa e seis centavos), totalizando R$ 17.258,40 (dezessete 
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), 
tendo em vista o critério de menor preço, com a regular habi-
litação da empresa para o certame e atendendo às disposições 
no descritivo, sendo que referido bem é para abastecimento das 
unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, 
onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.3.3
.90.30.00 – NR nº 1448/2020.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
LESTE

 DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE 
SAÚDE

COTAÇÃO ELETRÔNICA 24/2020-CRS
6018.2020/0024420-5 - À vista dos elementos constantes 

neste administrativo, e a realização da COTAÇÃO ELETRÔNICA 
24/2020-CRS.Leste, prevista no artigo 2.º do Decreto Municipal 
54.102/13, e face as atribuições a mim conferidas pela Portaria 
727/2018-SMS.G, e ainda, a manifestação contida no link 
029006165, que acolho como razão de decidir, e observadas as 
cautelas de estilo, AUTORIZO a aquisições de 25 (vinte e cinco) 
unidades de gás liquefeito de petróleo GLP 13Kg, para uso nas 
unidades de saúde, conforme solicitação e justificativa da UR 
nos links 028197193 e 028197484, junto às empresas LIMA 
GAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP., CNPJ 06.980.064/0129-46, 
no valor total de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta e 
oito reais), com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93 e Lei Municipal 13.278/02 c/c o Decreto 44.279/03, 
onerando a dotação 84.26.10.301.3003.2.509.33903000.00, 
do orçamento vigente. Destarte, AUTORIZO, com as cautelas de 
estilo, a emissão da respectiva Nota de Empenho em favor da 
empresa, cujo anexo servirá como contrato.

 PENALIDADE
Proc. Princ. 6018.2018/0024777-4
Proc. Pagto. 6018.2019/0047077-7 - À vista dos ele-

mentos que instruem o presente, e em conformidade com a 
delegação a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS.G, 
e as informações apresentadas no link 019044642 e 
019044762, e a manifestação contida no link 029022830, que 
acolho como razão de decidir, e observadas as cautelas de 
estilo, e estando ausentes qualquer elementos de argumen-
tação à título de defesa prévia, apresentada tempestivamen-
te, e demonstrados os prejuízos à Municipalidade, APLICO, 
observando a proporcionalidade e razoabilidade dos atos 
administrativos, à empresa LR DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI 
EPP., CNPJ 27.670.376/0001-60, MULTA de 20% (vinte por 
cento) calculada sobre o valor da(s) “refeição” não entregues 
ou entregues em desacordo com as especificações técnicas, 
pela inexecução parcial, conforme item 7.1.2.2, do Contrato 
06/2018-CRS.Leste, por descumprimento ao item 6.2.2 do ins-
trumento contratual mencionado, no valor de R$ 1.221,45 (um 
mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), 
referente à unidade CAPS II INFANTOJUVENIL SÃO MATEUS, 
CAPS ÁLCOOL E DROGAS III SÃO MATEUS, CAPS ADULTO 
III SÃO MATEUS e CAPS II ADULTO SÃO MIGUEL, no mês de 
JUNHO/2019, com fundamento no inciso II do artigo 87 da Lei 
Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02. Aguarde-se o 
prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do inciso II 
do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, recolhendo-se às custas 
devidas junto à instituição financeira.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
OESTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I  –  2 0 1 5 - 0 . 2 6 4 . 3 0 4 - 5  ( P r o c e s s o  S E I  n º 

6018.2017/0008529-2) - No uso da competência a mim outor-
gada pelo Decreto Municipal nº 57.857, de 05 de setembro de 
2017, Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, e nos 
termos do Artigo 57 inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas 
atualizações, Decreto Municipal nº 59.171, de 10 de janeiro de 
2020, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, 
de 04/05/2000, e de acordo com a manifestação da Assessoria 
Jurídica desta Coordenadoria, AUTORIZO a prorrogação do 
contrato nº 008/CRSCO/2016, objetivando a prestação de ser-
viços de limpeza predial e hospitalar, firmado com a empresa 
INTERATIVA – DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVA-
ÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.058.935/0001-42 
e essa Coordenadoria Regional da Saúde Oeste, a partir de 
31/05/2020, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total 
de R$ 781.136,16 (setecentos e oitenta e um mil cento e trinta 
e seis reais e dezesseis centavos) e o valor mensal contratual 
de R$ 65.094,68 (sessenta e cinco mil noventa e quatro reais 
e sessenta e oito centavos), onerando a dotação orçamentária 
nº 84.27.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 e 84.27.10.301.3
003.2.509.3.3.90.39.00.00.

II – Fica MANTIDA cláusula resolutiva para fazer constar 
que o contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde 
que a empresa seja comunicada com antecedência de 30 (trin-
ta) dias, até a conclusão do processo licitatório que se encontra 
em andamento nessa Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.

III - AUTORIZO, ainda, a emissão da Nota de Empenho no 
valor total de R$ 5.128,38 (cinco mil cento e vinte e oito reais 
e trinta e oito centavos) para cobrir as despesas referente ao 
reajuste contratual, com índice de 4,1%, para o período de 
01/04/2020 a 31/05/2020.

 TERMO DE ADITAMENTO Nº 010/CRSO/2020
Contrato nº 007/CRSO/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 6018.2017/0001623-1 (anti-

go 2015-0.119.075-6)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE.
CONTRATADA: VANCOPY COPIADORAS E DUPLICADORES 

DIGITAIS LTDA – EPP, CNPJ sob o nº 06.350.192/0001-42.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 

(DOIS) DUPLICADORES DIGITAIS, sem operador, com instalação 
do equipamento, com assistência técnica e fornecimento de 
material de consumo (exceto papel).

OBJETO DESTE ADITAMENTO: Prorrogação pelo período de 
03 (tres) meses, a partir de 05/05/2020.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 25.337,19 (vinte e cinco 
mil trezentos e trinta e sete reais e dezenove centavos)

NOTAS DE EMPENHOS: 41.158, 41.160, 41.164 E 
41.166/2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.27.10.301.3003.2.509.3.3
.90.39.00.00.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUL

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº 6018.2019/0064496-1
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência a mim delegada pela Portaria Intersecretarial 
nº. 01/05 SMS/SMSSP-SMG e artigo 24, II da Lei de Licitações 
e Contratos, ADJUDICO e HOMOLOGO a COTAÇÃO ELETRÔ-
NICA nº 014/2020 - SEI Nº. 6018.2019/0064496-1, no valor 
total de R$ 3.486,63 (Três mil, quatrocentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e três centavos) para aquisição de Medica-
mentos Extra Remume conforme informações contidas no SEI 
028734290, sendo para o item 01 (OXCARBAZEPINA 60mg), 
a empresa arrematante: SPONTON & SPONTON LTDA - CNPJ: 
03.116.161/0001-33, no valor: R$ 1.398,63 (Um mil, trezentos 
e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) e para o item 
02 (OXCARBAZEPINA 600mg) à empresa arrematante L A VIDAL 
& CIA LTDA - CNPJ: 00.097.489/0001-61. Valor: R$ 2.088,00 
(Dois mil e oitenta e oito reais).

II - Em consequência, AUTORIZO a emissão das Notas de 
Empenho nos valores correspondente, onerando a dotação nº. 
84.24.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00 que valerá como 
contrato nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº. 8.666/93.

patrimonial às Unidades de Saúde da Coordenadoria Regio-
nal de Saúde Sudeste (CRS-SE), no período de 05/03/2020 à 
02/04/2020, devendo a despesa ser suportada pela dotação 
orçamentária nº 84.25.10.301.3003.2.509.3.3.90.37.00.00, 
conforme Nota de Reserva nº 27.273/2020.

 ABERTURA DE LICITAÇÃO
P.A. 6018.2020/0022688-6: Encontra-se aberta na COORDE-
NADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE, EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO número 21/2020, destinado a Aquisição 
de MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL , do tipo MENOR 
PREÇO POR ÍTEM, que ocorrerá a partir das 09:00 horas do dia 
15 de junho de 2020, pelo endereço eletrônico www.compras-
net.gov.br.

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 do pregão acima poderá ser consultado e/ou obti-

do nos endereços: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.
br, www.comprasnet.gov.br, ou, na Sessão de Suprimentos da 
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, na Rua Silva Bueno, 
nº 821 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04208-050, mediante 
o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia 
do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do 
Município de São Paulo, ou ainda poderá ser retirado mediante 
a entrega de 01 CD/R Virgem.

 P.A. 60.18.2020/0000987-7
Extrato da Ata de Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔ-

NICO nº 11/2020 realizado em 28 de abril de 2020 com con-
tinuidade em 30 de abril de 2020 conforme Ata integral juntada 
ao processo nº 60.18.2020/0000987-7 e disponível no endereço 
eletrônico – www.comprasnet.gov.br.

Certame conduzido pela Comissão Permanente de Licita-
ções constituída pela Portaria Nº 25/CRS-SE-G/2019 - Objeto 
Aquisição de Material para Artesanato I, para atender as uni-
dades da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste Atos da 
sessão : Credenciamento, abertura das propostas, formulação 
de lances pelas empresas participantes nos termos da legisla-
ção que rege o certame, classificação das propostas, exame da 
documentação de habilitação das empresas de menor preço 
classificadas.

Resultado : A Pregoeira declarou vencedora as seguintes 
empresas por atender ao edital e apresentar preço de acordo 
com os praticados no mercado, conforme pesquisa juntada ao 
processo:

A N A  PAU L A  C RU Z  D O S  S A N TO S  –  C N P J 
28.058.750/0001-33 ;

Item 04 – Barbante colorido (252 rolos) - R$ 2.494,80 (Dois 
Mil quatrocentos e noventa e quatro Reais e oitenta centavos);

MARCOS OTAVIO VIOTO – CNPJ 19.750.321/0001-31;
Item 13 – Lantejoula 10mm colorida (168 pacotes) – R$ 

2.486,40 (Dois Mil quatrocentos e oitenta e seis reais e qua-
renta centavos);

Item 15 – Sianinha metalizada (48 rolos) – R$ 1.387,68 
(Um mil trezentos e oitenta e sete Reais e sessenta e oito 
centavos)

Item 16 – Tecido de algodão estampado (80 metros) – R$ 
1.189,60 (Um Mil cento e oitenta e nove Reais e sessenta 
centavos);

Total por fornecedor - R$ 5.063,68 (Cinco Mil e sessenta e 
três Reais e sessenta e oito centavos)

Itens cancelados: (01),(02),(03),(05),(06),(07),(08),(09),(10
),(11),(12) e (14):

- Divergência em relação ao quantitativo Edital/Comprasnet
- Propostas com valores inexequíveis
Não foram opostos recursos pelos licitantes 
Determinação final : Processo em condições de ser eleva-

do à Autoridade Competente para homologação.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
P.A. 6018.2020/0015690-0 À vista do noticiado no pre-

sente administrativo, com fundamento no artigo 24, inciso II da 
Lei Federal nº 8.666/93 c/c Decretos Municipais nº 44.279/03, 
art. 12 e 40 e nº 54.102/2013, nos termos da competência 
delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209/2005 e da Porta-
ria nº 727/2018 – SMS.G, AUTORIZO, através da Dispensa 
de Licitação, realizada por Cotação eletrônica nº 17/2020, 
a aquisição de materiais de manutenção para uso da STS 
Penha, conforme requisição docto. SEI 027318445, através 
das empresas: item 01 - RODRIGO NICOLAU MARCONI 
10080220711, inscrita no CNPJ nº 36.741.649/0001-00, 
com o preço de R$ 248,81 (duzentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e um centavos); item 02 - S. V. DUARTE COMERCIO 
ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, inscrita no CNPJ nº 
35.210.500/0001-32, com o preço de R$ 205,06 (duzentos 
e cinco reais e seis centavos); itens 03 e 11 - IRMAOS OLI-
VEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 29.778.843/0001-03, com os preços respectivamente 
de, R$ 34,21 (trinta e quatro reais e vinte e um centavos)e R$ 
34,10 (trinta e quatro reais e dez centavos), totalizando o valor 
de R$ 68,31 (sessenta e oito reais e trinta e um centavos); itens 
04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 
31496554809, inscrita no CNPJ nº 27.081.027/0001-02, 
com os preços respectivamente de, R$ 24,90 (vinte e quatro 
reais e noventa centavos), R$ 244,32 (duzentos e quarenta e 
quatro reais e trinta e dois centavos), R$ 50,97 (cinquenta reais 
e noventa e sete centavos), R$ 40,85 (quarenta reais e oitenta e 
cinco centavos), R$ 401,85 (quatrocentos e um reais e oitenta e 
cinco centavos), R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) 
e R$ 23,18 (vinte e três reais e dezoito centavos), totalizando o 
valor de R$ 1.060,17 (um mil sessenta reais e dezessete centa-
vos), no prazo de 20 (vinte) dias, contados, a partir da retirada 
da nota de empenho, onerando-se as dotações orçamentárias 
84.25.10.301.3003.2.509.4.4.90.52.00.00 e 84.25.10.301.
3003.2.509.3.3.90.30.00.00. 

II- Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de 
empenho nos valores correspondentes às despesas, em cujo 
Anexo deverá constar as seguintes disposições: “(...)Sem pre-
juízo das sanções administrativas e penais previstas na Lei 
Federal nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 13.278/02, em caso de 
inadimplemento a contratada estará sujeita as seguintes pena-
lidades: I. multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
da proposta pela não retirada da nota de empenho no prazo de 
03 (três) dias úteis da data da convocação, até o limite máximo 
até 15 dias corridos, quando se caracterizará a inexecução total; 
II. multa diária de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual, 
por atraso em relação ao prazo estabelecido, incidente sobre 
a parcela entregue fora do prazo, até o limite máximo até 15 
dias corridos, quando se caracterizará a inexecução total; III.
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pela 
inexecução parcial do ajuste, incidente sobre a parcela não 
executada; IV. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratual, na ocorrência de problemas técnicos relacionados 
com o objeto da contratação; V. Multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor contratual, pela inexecução total do ajuste. As 
penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a de outras. VI. Para a execução deste contrato, nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espé-
cie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 
forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.".

x243389
Realce


